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ROZHODNUTI

Ustředí státnÍho pozemkového úřadu (dá|e jen ,,ústředí..) jako přísIušný orgán pod|e zákona
Ó.50312012 sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
a v souvis|osti se zákonem č' 13912002 sb., o pozemkových Úpravách a pozemkových Úřadech
a o změně zákona ě. 22911991 Sb', o Úpravě V|astnických Vztahů k půdě a jinému zemědě|skému
majetku, Ve zněnÍ pozdějších předpisů' a pod|e ust. $ 59 zákona č.7,|l1967 sb., o spráVním řízení' Ve
znění pozdějších předpisů, přezkouma|o na zák|adě odvo|ání |ng' Vojtěcha Marka' bytem Masarykova
1056, Mutěnice,696 .l1' Ing. Magdaleny Hanáčkové bytem Wa|kergasse 3al2' Vídeň, 12'í0 Rakousko
a Mgr. et Mgr. Dagmar Prcha|ové, bytem Masarykova 1056' Mutěnice' 696 11' rozhodnutí Státního
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového Úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Hodonín
č.j.: sPU 130933 t2o16t5232o4tši ze dne 2. 8. 2016, kterým by| schválen návrh komp|exních
pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice a navazujících částech k.ú' Dubňany a k.ú. Čejkovice a rozhod|o
takto:

Pod|e ust. s 59 odst' 2 zákona é.7,|11967 sb., o správním řízení, ve znění
pozdějších předpisů se odvo|ání |ng. Magda|eny Hanáěkové bytem Wa|kergasse
3a/2' Vídeň' ,t210 Rakousko zamítá, rozhodnutí Státního pozemkového úřadu'
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj' Pobočky Hodonín
čj.: sPU 130933/2016/523204lSi ze dne 2' 8. 2016 se potv|zuje.

Pod|e ust. s 60 zákona ě'71l,|967 sb., o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů se odvo|ání |ng. Vojtěcha Marka, bytem Masarykova í056' Mutěnice' 696
11 a Mgr' et Mgr. Dagmar Prcha|ové, bytem Masarykova 1056' Mutěnice' 696 11
zamítají jako opoŽděná.

odůvodnění

Dne 1. ,1.2013 naby| Účinnost i  zákon ě.503/2012 sb.,  o státním pozemkovém úřadu aozměně
některých souvisejících zákonů (dá|e jen ,,zákon o sPU'')' Tímto zákonem doš|o ke spojení dosavadní
soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvořeni nové
organizační s|oŽky státu s názvem státní pozemkový úřad (dá|e jen ''SPU''). PráVa a povinnosti
p|ynoucí z p|atných právních předpisů' které souvisejí s činnostÍ pozemkových úřadů a Ustředního
pozemkového úřadu' p|ní a VykonáVá sPÚ (ust. s 22 odst. 6 citovaného zákona)' Řízení



o komp|exních pozemkových úpravách je Vedeno pod|e zákona č' 13912002 sb., o pozemkových
Úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č.22911991 sb', o úpravě V|astnických VztahŮ
k půdě a jinému zemědě|skému majetku, Ve znění pozdějších předpisů (dá|e ien ,,zákon''),
a V souvis|osti se zákonem č. 50012004 sb', spráVní řád, Ve znění pozdějších předpisŮ' Na základě
zákona o SPÚ se Ministerstvo zemědě|stvÍ . Pozemkový Úřad Hodonin (dá|e jen ,,pozemkový Úřad..)
od 1. 1' 20,l3 změni| na SPÚ, KrEský pozemkový Úřad pro Jihomoravský kra1, Pobočku Hodonín (dá|e
jen ''pobočka..).

Pod|e ust' s 22 odst. 8 zákona o SPU' se řÍzenÍ o pozemkových úpraváCh zahájená přede dnem
nabytí Účinnosti tohoto zákona dokončí podle tohoto zákona. Pokud VŠak je zpracovaný návrh
pozemkových Úprav Vystaven ke dni nabýí účinnosti tohoto zákona k Veřejnému nahlédnutí' řízeni se
dokončl podle dosavadn|ch právních předpisů' RízenÍ, které ke dni nabytí Účinnosti tohoto zákona
vedl pozemkový Úřad, dokončÍ přísluŠný krajský pozemkový úřad státnÍho pozemkového úřadu a
řízení, které ke dni nabýÍ Účinnosti tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí
státnÍho pozemkového úřadu. ProtoŽe náVrh pozemkových úprav by| Vystaven V roce 2015,.ie řízení
dokončeno pod|e změny zákona o sPU č. 503/2012 Sb. '  (Účinné od 1. 1. 2013) a č- 280/2013 sb.
(ÚČinné od 1 .  10. 2013).

Dle ustanovení s 179 odst. 1 zákona Č' 500/2004 Sb.' spráVní řád, Ve znění pozdějŠích předpisů'
řízení' která neby|a pravomocně skončena před úČinností tohoto zákona, se dokončÍ pod|e
dosavadních předpisů. Z uvedeného vyp|ývá, Že správní řízení' Vietně řízení odvo|acího' je Vedeno
pod|e zákona č' 7111967 Sb., o spráVn ím řízen í, Ve znéní pozdějšÍch předpisŮ (dá|e jen ''spráVní řád..).

PoboČka Vyda|a dne 2' 8. 2016 rozhodnutí č'j': sPU 130933l2016l523204/Ši, kten,im schvá|i|a náVrh
komp|exních pozemkových ÚPraV V k.ú. Mutěnice a navazujícÍch Částech k'ú' Dubňany
a k'ú' ce'ikovice (dá|e 'ien ''KoPU..). Návrh zpracova|a jménem firmy Georea| spo|' s r.o. se síd|em
Há|kova 'l2, 301 00 P|zeň' |ng. V|adimÍra VondráČková, která je osobou úředně opráVněnou
k projektovánÍ pozemkových Úprav.

Proti rozhodnutí bylo podáno odvo|ání lng. Vojtěchem Markem, poboČce doručeno osobně dne 7. 9.
2016 pod č.j.: SPU 46238212016. Zjišt'uje se, Že odvo|áním napadené rozhodnutí by|o Ing' Vojtěchu
Markovi Vsou|adu sust' s 23 odst' 3 zákona Č. 50012004 sb', spráVní řád' Ve znění pozdě'iŠích
předpisŮ (ap|ikovaného při doručování) u|oŽeno na poŠtě dne 11. 8. 2016. Dle ustanovení s 24 odst. 1
téhoŽ zákona ,,Jestliže si adresát uložené pÍsemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla
k vyzvednutÍ připravena, nevyzvedne, písemnost se povaŽuje za doručenou posledním dnem této
lhůty,,. Toto zjiŠtění odvo|acího orgánu zce|a korespondu'ie s Výk|adem, uvedeným V pub|ikaci
JUDr. Radka ondruŠe ,,spráVní řád, nový zákon s důVodovou zpráVou a poznámkami'', a to
s poznámkou k ust. $ 24 odst. 1, kde je v pos|ední Větě uvedeno, Že ,,vyzvedneJi si VŠak adresát
zásilku kdykoliv po up|ynutí této desetidennÍ lhůty avšak ještě Ve lhŮtě úložné, procesní lhŮty Váznoucí
na doručenÍ již běŽí..' RozhodnutÍ č.j.: sPU 130933l2016l523204/si tak by|o Ing' Vojtěchu Markovi
doručeno dne 2,l' 8' 2016, přestoŽe ]ej fyzicky převzal dne 25'8.2016. D|e poučení uvedeném
v odvo|áním napadeném rozhodnutí se |ze do rozhodnutí odvo|at do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
stanovená |hůta pro odvo|ání |ng. Vojtěchu Markovi marně up|ynu|a dne 5' 9' 2016' Ing' Vojtéch
Marek předa| odvo|ání na poboČce osobně aŽdne7.9' 2016' tj. po up|ynutí stanovené |hůty. odvo|ání
podané |ng. Vojtěchem Markem odvo|ací orgán Vyhodnoti| jako opoŽděné' přesto V sou|adu s ust.
s 60 správního řádu odvo|áním napadené rozhodnutí přezkoumal a rozhodI d|e ust. s 60 spráVního
řádu, tak jak je uvedeno v části l|. Výroku. Výs|edek přezkoumání rozhodnutí o schvá|ení návrhu KoPÚ
je Vzhledem k da|Ším up|atněným odvo|áním uveden níŽe.

Proti rozhodnutí by|o rovněŽ podáno odvo|ání Mgr' et Mgr. Dagmar Prcha|ovou, poboČce doručeno
osobně dne 15. 9. 2016 pod Č'j': SPU 478371212016' ReŽim postupu při doruČování rozhodnutí je
shodný jako u Ing. Vojtěcha Marka - Viz výŠe. ZjiŠťuje se, Že odvo|áním napadené rozhodnutÍ by|o
Mgr' et Mgr' Dagmar Prcha|ové u|oŽeno na poŠtě dne 11'8. 2016. Rozhodnutí Č.j.: SPU
130933/2016/523204/Ši tak by|o Mgr' et Mgr. Dagmar Prcha|ové doručeno dne 21' 8.2016, přestoŽe
jej fyzicky převza|a dne 31. 8. 2016. D|e pouČení uvedeném V odvo|áním napadeném rozhodnutí se
|ze do rozhodnutí odvo|at do 15 dnů od doruČení rozhodnutí. stanovená |hůta pro odvolání tak Mgr. et
Mgr. Dagmar Prcha|ové marně up|ynu|a dne 5' 9.20'l6. Mgr' et Mgr' Dagmar Prcha|ová předa|a
odvo|ání na poboÓce osobně aŽ dne 15.9. 2016' tj. po up|ynutí stanovené |hůty. odvo|ání podané
Mgr. et Mgr' Dagmar Prcha|ovou odvo|ací orgán vyhodnotiI jako opoŽděné- stejně jako V případě |ng.
Vojtěcha Marka by| odvo|acím orgánem up|atněn postup pod|e s 60 spráVního řádu'
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Dá|e by|o proti rozhodnutí pobočky podáno odvo|ání |ng' Magda|enou Hanáčkovou, poboěce
doručeno opakovaně. Jednak do datové schránky dne 7' 9.2016 pod č.j.: sPU 46162912016, dá|e
pak e-mai|em bez uznáVaného e|ektronického podpisu dne 7. 9. 2016 pod č.j. SPU
461201l2o16t523204/Ši. Třetí podání s V|astnoručním podpisem by|o doručeno poŠtovní přepravou
dne 9. 9' 2016 pod č'j': sPU 46634512016' Zjišťuje se' Že odvo|áním napadené rozhodnutí bylo
|ng. Magda|eně Hanáčkové Vsou|adu sust' $ 23 odst' 3 zákona č. 500/2004 sb', spráVní řád, Ve
znění pozdějších předpisů (ap|ikovaného při doručování) u|oŽeno na poŠtovním úřadu v Rakousku
dne 11.8' 2016' Rozhodnutí č.j.: SPU 130933I2016I523204/si tak by|o Ing' Magda|eně Hanáčkové
doručeno dne 21.8.2016, přestoŽe jej fyz icky převza|a dne 25'8.2016' D|e poučení uvedeném
V odvo|áním napadeném rozhodnutí se lze do rozhodnutí odvolat do 'l5 dnů od doručení rozhodnutí.
stanovená |hůta pro odvo|ání tak |ng' Magda|eně Hanáčkové marně up|ynu|a dne 5. 9' 2016.
PÍsemné podání odvo|ání bylo poboěce doručeno dne 9. 9. 2016. odvo|ání by|o podáno k poštovní
přepravě V Rakousku a není z něj moŽné jednoznačně zjistit, zda by|o podáno k poštovní přepravě
V odvo|ací |hůtě Či po skonČení odvolací |hůty' Z uvedeného důVodu se odvo|ací orgán řídi| v daném
případě ust. s 27 odst. 4 spráVního řádu: ,'V pochybnostech se lhŮta povaŽuje za zachovanou, pokud
se neprokáže opak" ' odýo|ací orgán vycházel ze skutečnosti' Že zjiŠťování skuteÓného data doruěení
podání by časově neÚměrně prodlouŽilo dobu odvo|acího rizeni a zaIiŽi|o by tak i ostatní účastníky
řízení, proto odvo|ací orgán povaŽuje podání odvo|ání uiiněné |ng. Magda|enou HanáČkovou za
podání učiněné V zákonem stanovené |hůtě (s 54 odst. 2 spráVního řádu) a sp|ňujícÍ ná|eŽitosti podání
(s 19 odst' 2 spráVního řádu). K obsahu podaného odvo|áni - uiz níŽe.

Pobočka Vyrozumě|a veřejnou vyh|áŠkou č.j.: sPU 473685l2o16l5232o4lŠi ze dne 29' 9. 2016
(doruČena dne .l8' 10. 2016) ostatní Úěastníky řízení o podaném odvo|ání do rozhodnutí pobočky
č'j' sPU 13o933/2o16l5232o4tŠi a souiasně je upozorni|a na moŽnost vyjádřit se k předmětu
odvo|ání (s.l1 odst.6 zákona)' Ve stanovené |hůtě by|a spráVnímu orgánu doruČena 3 Vyjádření
účastníků řízení' Tito Účastníci ape|ují jednak na urych|ené dokončení KoPU' stáVající stav
neumoŽňuje uspořádat nájemní Vztahy a ne|ze rea|izovat protipovodňová opatření (suchý po|d0 pro
ochranu majetku obianů a jiné Veřejně prospěšné stavby. Vzh|edem k době' po kterou byl s odvo|ateIi
náVrh projednáVán a na mnoŽství Variant, které by|y s odvo|ateli projednáVány' upozorňujÍ dá|e na
ÚČe|ovost podaných odvo|ání a zdrŽováni dokončení KoPU. obec Mutěnice zdůrazňuje svůj Vstřícný
postup při řeŠení zá|eŽitostí odvo|ate|ů V rámci náVrhu KoPÚ a nesouh|así s názorem odvo|ate|ů, Že
by|i náVrhem poŠkozeni' ostatní úěastníci mě|i tedy moŽnost se k odvoláním Vyjádřit V té podobě' jak
je odvo|ateIé poda|i. K předmětu odvo|ání se Vyjádřili i samotní odvo|ate|é, kteří komentují svá
odvo|ání a rozŠiřujíje o body' které nebyly součástí odvo|ání. odvolacÍ orgán se bude zabýVat pouze
těmi připomínkami a námitkami' které by|y součástí řádného odvo|ání. Pobočka postoupi|a odvolání
se spisovým materiá|em Ústředí SPU jako odvo|acímu orgánu (s 57 odst.2 správního řádu)' ktený
rozhoduje o odvo|ánÍ proti rozhodnutí pozemkového úřadu, respektive pobočky ($ 2 odst. 5 zákona
o sPU)' odvo|ací orgán V sou|adu s ust' $ 59 odst' 1 spráVního řádu přezkouma| napadené
rozhodnutÍ iřÍzení. které mu předcháze|o.

z před|oŽené dokumentace by|o zjiŠtěno nás|edující:

KoPÚ by|y zaháleny d|e ust. $ 6 odst. 2 zákona z podnětu pozemkového úřadu, a to na zák|adě
Žádostí viastníků nadpo|oviČní Výměry zemědě|ské půdy V k.ú. Mutěnice. V KoPÚ je řeŠeno
zpřístupnění pozemků' vyjasněnÍ a úprava V|astnických vztahů k pozemkům, odstranění parce|
Vedených ve zjednoduŠené evidenci, řeŠenÍ vodních poměrů a Vytvoření podmínek pro racioná|ní
hospodaření V|astníků a nájemců půdy' Zahájení řízeni o pozemkových úpravách bylo
provedeno V souiadu sust. s 6 odst' 4 a 5 zákona' by|o tedy oznámeno Veřejnou Vyh|áŠkou
č,.i.'' 2248IRoPÚl2002lJa-202.0 ze dne 26. 7. 2002 na úředních deskách Pozemkového úřadu
H.odonín a obce Mutěnice. Řízení o KoPÚ by|o zahájeno dne 10.8. 2oO2. o zahď]ení řÍzení byly
vyrozuměny dotČené orgány a Úřady státnÍ správy a současně by|y vyzvány ke stanovení podmínek
k ochraně zá,jmů podle zv|áŠtních právních předpisů (s 6 odst. 6 zákona)'

Na základě VýzVy d|e ust. s 5 odst' 1 písm. c) zákona přistoupi|i jako účastníci řizení obec Čejkovice
a obec Hovorany.
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Dohoda mezi pozemkovým úřadem a Katastrá|ním úřadem pro Jihomoravský krE, Katastrá|ním
pracoviŠtěm Hodonin (dá|e jen ''KU..) o zpracován| podk|adů pro obnovu souboru geodetických
inÍormací pro pozemky pouze zaměřené a V obvodu pozemkových Úprav neřeŠené Ve smys|u ust. s 2
zákona byla V sou|adu s ust. s 6 odst. 6 zákona a pří|ohY náležitosti náVrhu pozemkových Úprav odst.
3 pÍsn. c) vyh|áŠky č. 54512002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a ná|eŽitostech
náVrhu pozemkových úprav (dále Jen ''Vyh|áška..), uzavřena dne 2. 3. 20,|1 .

Za úěe|em zaměření skutečného stavu a zjiŠt'ování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav by|a
ředitelkou pozemkového úřadu dne 30. 3' 2011 jmenována komise ($ 9 odst' 5 zákona). V|astní
zjišt'ování prŮběhu hranic obvodu KoPU se uskutečni|o Vdubnu a červenci 2011, Vúnoru, září
a orosinci  2015 a v lednu 2016.

Pozvánkou ze dne 24. 6. 2011 svo|a| pozemkový Úřad úVodní jednání ($ 7 zákona). Na úvodním
jednání' které se uskutečnilo dne 'l9. 7' 201 'l V Mutěnicích, by|i účastníci seznámeni s Úče|em'
formou, předpok|ádaným obvodem KoPU, způsobem oceňování pozemků, stanovením nároků
V|astníků. Dá|e by|o na ÚVodním jednání zvo|eno 7 Č|enů sboru zástupců V|astniků pozemků (dále jen
,,sbor zástupců..), kteřÍ byli dop|něni 2 nevo|enými Č|eny d|e zákona (s 5 odst. 5 zákona)' MoŽnosti být
Č|enem sboru zástupců d|e ust. s 5 odst' 6 zákona Žádný V|astnik nevyuŽi|. z ÚVodního jednánÍ by|
uČiněn zápis, ktený je souiástí spisové dokumentace'

Rozšířeníobvodu KoPÚ o části k.ú. Čejkovice a části k.ú. Dubňany oznámi| pozemkový úřad Veřejnou
Vyh|áŠkou č.j.: 1128242l2o11-MzE-130757 ze dne 30' 8' 2011. Další rozŠíření obvodu KoPU by|o
oznámeno dotěeným v|astníkům dopisem Ó.j': SPU 141300/2015 ze dne 8' 4.2015'

Aktua|izaci bonitovaných půdně ekologických jednotek provedI ke dni 28. 3. 2012 Výzkumný ústav
me|iorací a ochrany půdy Praha, V'V.i'

Dne 15' 5' 2012 před|oŽi| pozemkový Úřad KÚ seznam parce| dotČených pozemkovými Úpravami
k Vyznačení poznámky o zaháJení pozemkových úprav VKN (s 9 odst' 7 zákona)' seznam by|
V průběhu KoPU aktualizován.

Pozemkový Úřad zabezpeČi| Vypracování soupisu nároků V|astníků pozemků, ktený by| Vy|oŽen
po dobu 15 dnů od 3' 4. 2013 pod č.j': SPU 06107212013 ze dne 2. 3- 2013 na obecním úřadě
V Mutěnicích, obecním úřadě V Čejkovicích. Městském úřadě V Dubňanech a na pobočce (s 8 odst. 1
zákona). Zároveň by| soupis nároků pod č'j.: SPU 046333/2013 ze dne 12. 3. 2013 doručen
v|astníkům, jejichŽ pobyt je znám, s upozorněním, Že námitky k soupisu nároků je moŽné podat do
17.5. 2013. souČástí dopisu V|astníkům by|a Žádost oVyp|nění a Vrácení dotazníku na sdě|ení
poŽadavku k uspořádání pozemků. Námitky a připomínky poda|i v|astníci zapsaní na 15 LV' Na
námitky a připomínky, jejichŽ řeŠení spadá do pravomoci poboČky, bylo poboěkou pÍsemně
odpovězeno. ostatni námitky a připominky řeŠi| KU' ZdůVodu rozŠíření obvodu KoPU Vprůběhu
řízení by|y soupisy nároků dá|e aktua|izovány' da|Ší námitky a připomínky jiŽ neby|y up|atněny.
V případě odvolate|ky neby| soupis nároků ani Žádný poŽadavek na řešení pozemků V jejím V|astnictví
V KoPU Vrácen zpět pobočce. odvo|ateIka se projednávání nároků neÚčastniIa.

V rámci zpracování nárokŮ by|o u 119 LV Vypořádáno podí|oVé spo|uv|astnictví (s 9 odst. 16 zákona).
Dohody o vypořádání spo|uv|astnictví jsou Ve spisové dokumentaci do|oŽeny' Zároveň by|o v řÍzení
o KoPÚ VyřeŠeno pravomocným rozhodnutím o dup|icitním V|astnictví .l2 LV (s 8a zákona).

V rámci spráVního řízení by| účastníkům řízení, jqichŽ pobyt není znám, ustanoven opatrovník (s 16
odst. 2 spráVního řádu)' kteným je obec Mutěnice. Zároveň by|a obec Mutěnice ustavena
opatrovníkem neznámým dědicům po zemře|ých V|astnÍcich pozemků (s 5 odst. 4 zákona\ ' VŠechna
Vydaná rozhodnutí o ustanovení opatrovníka jsou pravomocná.

NáVrhu nového uspořádání pozemků předcháze|o zpracovánÍ p|ánu spo|eČných zařízení (dá|e jen
''PsZ'')' který v obvodu KoPU řešÍ zpřÍstupnění pozemků, protierozní a Vodohospodářská opatření
a opatřenÍ k ochraně a tvorbě Životního prostředí (s 9 odst. 8 zákona). K tomuto úče|u by|y pouŽity
pozemky státní. zpracovaný PSZ před|oŽila poborka dotČeným orgánům státní spráVy (s 9 odst' 10
zákona), které se k němu V srpnu 2015 Vyjádři|y' Pobočka s návrhem PSZ prokazate|ně seznámila
sbor zástupců na jednání dne 8' 9. 2015 a následně by| schvá|en zastupite|stvem obce Mutěnice dne
22. 9.2015 na Veřejném zasedání (s 9 odst. 11 zákona) '
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V|astníkům pozemků by|y navrŽeny nové pozemky s přih|édnutím na poŽadavky V|astníků tak, aby
odpovída|y půVodním pozemkům přiměřeně cenou' výměrou a vzdá|eností (s 10 zákona). Rozdí| mezi
pŮVodním a navrhovaným stavem pod|e ust. s 10 zákona můŽe Činit aŽ 10 oÁ výměry,4 o/o cen! a20
% vzdá|enosti (dále jen .kritéria přiměřenosti'')' V případě, Že by|a překročena kritéria přiměřenosti,
postupova|a pobočka d|e ust' s 10 odst. 2 a odst' 5 zákona. ProjednánÍ náVrhu s V|astníky (s 9 odst.
20 zákona) probÍha|o]ak písemnou formou, tak i při osobních jednáních s Vlastníky' a to prŮběŽně od
6. 12.2013' Vpřípadě' kdy se V|astník pozemku k návrhu KoPU nevyjádřil, Vyzva|a jej pobočka
dopisem ze dne 7.9.2015' aby tak učini| ve |hůtě 15 dnů od doručení výzvy, současně
s upozorněním' Že pokud se ve stanovené |hůtě nevyjádří' má se podle ust. s 9 odst. 21 zákona za to,
Že s novým uspořádáním pozemků souhlasÍ. Doklady o projednáVání náVrhu jsou součástí spisové
dokumentace. zní )e zřejmé' Že s návrhem nesouh|asiIi 3 V|astníci pozemků, včetné odvo|ateIky.

V případě odvo|ate|ky by| zjištěn nás|edujÍcí postup při projednávání náVrhu. Dne 13. 6. 2013 oznámi|
účastník řízení.Ing. Vojtěch Marek, otec odvolate|ky, při osobním jednání se zpracovate|em, Že bude
v řízení o KoPU jednat jejím jménem. P|nou moc k zastupování nedo|oŽi|. Na jednání by|y projednány
poŽadavky lng. Vojtěcha Marka k návrhu, da|Ší jednání s ním proběh|a Ve dnech 4. 6' 2014' 17 . 7.
2014, 22. 4' 2015 a 22. 9. 2015. Pozvánku ze dne 18' 11. 2014 k osobnímu pro'iednáVánÍ náVrhu
odvo|ate|ka neakceptova|a' Návrh by| zpÍacován tak' aby by|a dodrŽena kritéria přiměřenosti (s 10
zákona)' Dopisem ze dne 26. 10. 2015 pobočka Vyzva|a odvo|ate|ku k Vyjádření k návrhu ($ 9 odst. 21
zákona)' odvo|ate|ka Vyjádřila Vdopisu ze dne 5. 11.2015 nesouh|as s náVrhem' Nesouh|as neby|
nijak upřesněn. Dok|ady o pro1ednávání náVrhu jsou souěástÍ spisové dokumentace.

Zpracovaný náVrh nového uspořádání pozemků poboČka oznámi|a na úředních deskách poboěky
a obce Mutěnice, kde by|o moŽno (od 'l9. 11. 2015) po dobu 30 dnů nah|édnout do zpracovaného
návrhu KoPÚ' o zpracovaném náVrhu nového uspořádání pozemků pobočka Vyrozumě|a známé
účastníky řízení dopisem č.j.: sPU 559475/2015l5232o4lsi ze dne 2,.l1. 2015 s upozorněním, do kdy
mohou up|atnit námitky a připomínky u pobočky, k později podaným námitkám a připomÍnkám se
nepřih|íŽí (s 1,l odst. ,l zákona). Ve stanovené |hůtě up|atni|i V|astníci (Vedení na 4 LV) připomínky.
Dok|ady o pÍojednání jsou Ve spisové dokumentaci za|oŽeny. odvo|ate|ka připomÍnku ěi námitku
V době Vystavení návrhu nepoda|a. Řízeni dá|e pokraČovalo, by|y projednáVány připomínky, probíhala
da|ší jednání s V|astníky, a v té souvis|osti by|y upravovány návrhy pro jednot|ivé LV. Všechny tyto
kroky si vyŽáda|y znaČný Časový prostor.

Po up|ynutí doby pod|e ust. $ 1.l odst. 3 zákona svo|a|a poboěka Účastníky řízení pozvánkou Č.j.: SPU
238226l2016l523204lši ze dne 13' 5. 2016 na závěrečné jednání, které se kona|o dne 8' 6. 2o16'
ZáVěrečné jednání nahrazuje postup pod|e ust. s 33 odst. 2 spráVního řádu, kdy správní orgán je
povinen dát účastnÍkŮm řizení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit
kjeho podkladu ike zpŮsobu jeho zjiŠtění, popřÍpadě navrhnout jeho doplnění' Tímto postupem
pobočka umoŽni|a ÚČastníkům řízení rovná procesní práVa a povinnosti (s 4 odst. 2 spráVního řádu),
t.j. moŽnost seznámit se s návrhem, o kterém bude rozhodnuto a záíoveň, Že bude o náVrhu
rozhodnuto v té podobě' jak byl prezentován na záVěreČném jednání (s 1,l odst. 3 zákona)' ÚČastníci
by|i na jednání seznámeni s průběhem pozemkových úprav, s náVrhem KoPU' s moŽností Vytyčení
pozemkŮ V nových hranicích a s da|ším postupem aŽ do úp|ného dokonÓení pozemkových Úprav.
Zároveň by|i upozorněni na to, Že po záVěrečném jednání bude Vydáno rozhodnutí, kterým bude návrh
schvá|en. Ke dni záVěrečného jednání trva| nesouh|as s náVrhem u 3 V|astnÍků, VČetně odvo|ate|ky.
Záznam z jednání je součástí spisové dokumentace. Pod|e obsahu prezenČní |istiny sé zjiŠťu.je, Že se
odvo|ate|ka záVěreČného jednání zÚČastni|a. Vdobě konání záVěrečného jednánÍ poda| V|astník
zapsaný na Lv 4622 zpětvzetí souh|asu s náVrhem' Pobočka postupova|a d|e ust. s 9 odst' 23 zákona
a souh|as k zpětvzetí souh|asu s náVrhem z důVodu stavu rozpracovanosti KoPU nedala.

V průběhu řízenÍ by|y svo|áVány kontro|nídny (ust' s 9 odst. 24 zákona).

V náVaznosti na závěrečné jednáni a Vzh|edem k tomu, Že by|a sp|něna podmínka ust. s ,|.l odst. 4
zákona, pod|e které pobočka rozhodne o schvá|ení náVrhu pozemkových Úprav tehdy, pokud s ním
souh|así V|astníci a|espoň 60 % Výměry pozemků, které jsou řeŠeny Ve smys|u ust. s 2 zákona
V pozemkových Úpravách, Vyda|a pobočka dne 2' 8' 2016 rozhodnutí o schvá|enÍ návrhu KoPÚ
č.j.: sPU 130933l2016l523204lŠi. souh|as s náVrhem nových pozemků Vyjádři|i Vlastníci 98,11 %
Výměry pozemků řešených Ve smys|u ustanovení $ 2 zákona z ce|kové Výměry řeŠených pozemků
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2 887 '9 ha' Pozemkovými Úpravami se sníŽi| poČet parce| V řeŠeném Území z pŮVodních 9 338 na
6 455 nově navrŽených. Rozhodnutí o schválení náVrhu KoPU zas|a|a poboČka VŠem známým
ÚČastnÍkům řízenÍ. zároveň by|o rozhodnutí oznámeno Veřejnou Vyh|áškou na úředních deskách
pobočky, obecního úřadu V Mutěnicích, obecního Úřadu v Čejkovicich a Městského úřadu
V Dubňanech (s 11 odst. 5 zákona).

odvo|ací spráVní orgán přezkouma| odvo|áním napadené rozhodnutÍ V ce|ém rozsahu (s 59 odst. 1
spráVního řádu) a zjisti|' Že rizeni o KoPU probíha|o v sou|adu s p|atnými ustanoveními zákona,
účastníci by|i na jednání řádně zváni' Návrh nového uspořádání pozemků by| řádně schválen (s 1.l
odst' 4 zákona).

K podanému odvo|áním uvádí odVoIací orgán nás|edující:

í' Proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ poda|i odvo|áni |ng. Vojtěch MaÍek a Mgr. et Mgr.
Dagmar Prcha|ová' Jak je VýŠe popsáno' odvo|ací orgán Vyhodnoti| obě podaná odvo|ání jako
opoŽděná a nebude se z tohoto důVodu konkrétnÍmi námitkami odvo|ate|ů zabýVat. SkuteČnosti, Že
by|o V této Věci podáno da|Ší odvo|ání a odvo|ací orgán se tedy zabýva| v sou|adu s ust' s 59 odst. 1
spráVního řádu rozhodnutím V ce|ém rozsahu, je podle názoru odvo|acího orgánu zhojen poŽadavek
ust' s 60 spráVního řádu' ktený spoiíVá V povinnosti přezkoumání i opoŽděného odvo|ání' zda toto
neodŮVodňuje obnovu řízení nebo změnu nebo zruŠení rozhodnutí mimo odvo|acÍ řízení iVzhledem
k tomu' že rozhodnutí dosud nenaby|o práVní moci.

2. Dá|e proti rozhodnutí o schvá|eni návrhu KoPÚ poda|a odvo|ání |ng' Magda|ena Hanáčková
(LV 5569)' která namítá, Že:
S uvedeným rozhodnutím zásadně nesouhlasím, protoŽe poŠkozuje mé vlastnické vztahy
k pozemkŮm, které VlastnÍm a dává mi za náhradu pozemky, se kteÚmi nesouh|asím, a jsou pro mě
nepřijatetné' MŮj nesouhlas je jiŽ u SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský Kral,
Pobočky Hodonín evidován a neby|o mí ze strany sPa, Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj, Pobočky Hodonín Vyhověno.

odvo|ací orgán nejprve prověřiI dodrŽení kritérií přiměřenosti náVrhu u odVo|ateIky:
LV 5569: Výměra + 0,44 o/o, cena + 1,48 o/o, vzdá|enost .3,32 %. NáVrh nepodepsán' Prakticky to
znamená' Že Výměra nových pozemků je oproti nárokům o 1275 m2 VyššÍ, zároveň d|e náVrhu
vzrost|a jejich cena o 89 372,- Kě. Tento rozdí| v ceně není odvo|ate|ka povinna uhradlt, nebot'
kritérium přiměřenosti ceny noVě navrŽených pozemků neby|o překročeno' Vzdá|enost noVě
navrŽených pozemkŮ se zmenŠi|a o 92 m. Zákonem stanovená kritéria přiměřenosti navrŽených
pozemků odvoIateIky byla dodrŽena, odvolate|ka neby|a náVrhem KoPU poŠkozena'

SVůj nesouh|as s náVrhem rozdě|i|a odvolate|ka do jednot|ivých bodů d|e konkrétních pozemků,
k jejichŽ uspořádání má Výhrady.

a) odvolatelka poŽaduje zaměřit a umístit pozemky p'č. 8001 a 8045 tak' aby nebyly postiženy
vodou.

odvo|ací orgán zjiŠt,uje, Že předmětné pozemky d|e schvá|eného náVrhu 3e nacházejí z části V |oka|itě
půVodních pozemků Ve V|astnictví odvolate|ky, a to pozemků d|e nároků PK p.č' 519/1 a 519/2.
K půVodním pozemkům by|y v rámci návrhu KoPU sce|eny jiné pozemky Ve v|astnictví odvolate|ky.
Z ÍvÍzení odvo|ate|ky o postiŽení navrŽených pozemků VýVěrem pramene Vody není zřejmé' o jaký
charakter Vodního VýVěru či postiŽení se jedná. D|e soupisu nároků - zaměření skutečného stavu,
není Ve spisové dokumentaci Žádný záznam o pramenném zdroji Vody či trva|ém zamokření V dané
|oka|itě. Kontro|ním náh|edem do ortofotomap (|etecké snímky na podk|adu katastrá|ních map) daného
Územi z roku 2004 a2014 a jejich porovnáním neby|o sh|edáno, Že se Vdané |oka|itě nachází
prameniště nebo podmáčená pŮda' Lze pouze dovodit, Že můŽe docházet k sezonnímu zamokření
V důs|edku proměn|ivosti sráŽkových poměrů. skuteěnost, Že ne.isou předmětné pozemky trva|e
podmáÓeny' svědČí zjiŠtění, Že stáVajÍcí pozemky jsou součástí pŮdního b|oku č. 0702/10 (uŽivate|
|ng' Vojtěch Marek)' Vedeného Ve Veřejném registru půdy (LP|S) u Agentury pro zemědě|ství
a Venkov. V tomto půdním b|oku není Vyč|eněna z předmětných pozemků Žádná jejich Část, která by
neby|a obhospodařována' respektive neby|o by na ni moŽno čerpat dotační tituIy pro uŽivate|e.
odvo|ací orgán dá|e zjiŠťuje, Že pobočka při zpracovánÍ návrhu pro LV 5569 Vycháze|a ze skutečnosti,
Že přes VýzVu pobočky ze dne 12. 3. 2013 nevznes|a odvolate|ka poŽadavky na uspořádání pozemků
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v jejím V|astnicwí VKoPU. Poborka tedy, s přih|édnutím na zpracovaný PSZ a na vyjádřené
poŽadavky ostatních V|astníků, zpracova|a odvo|ate|ce návrh za podmínek dodŽení kritérií
přiměřenosti (s 10 zákona), a to dle poŽadavkŮ |ng- Vojtěcha Marka, ktený Vté době jednal .|ejím
jménem (ač bez plné moci). Námitka nebo připomínka k Vystavenému náVrhu neby|a odvo|ate|kou
vznesena.

b) odvolatelka trvá na původní lokalitě pozemku PK p.č. 6200. NavrŽený stav sniŽuje hodnotu
jejího majetku. Pozemek byl směněn bez souhlasu vlastnÍka' Konstatuje, že dne 24' 4.2012
uzavřela s obcí Mutěnice smlouvu o budoucÍ kupnÍ smlouvě Ve Věci protipovodňových
opatření.

PoŽadavek na ponechání pozemku PK p.č' 6200 na původnÍm mÍstě by| V průběhu řízení o KoPÚ
Vznesen odvo|atelkou jako zcela nový poŽadavek aŽ dopisem přijatým poboČkou dne 29. 3. 2016 pod
č.j.: sPU 15650712016, tl. po |hůtě stanovené poboČkou, ve které měla odvo|ate|ka moŽnost ke
zpracovanému a Vystavenému návrhu up|atnit námitky a připomínky. K později podaným námitkám
a připomínkám se nepřih|íŽí (s 11 odst' ,l zákona)' Přesto poboČka' nad rámec ustanovení zákona
a Ve snaze Vysvět|it danou prob|ematiku, odpověděla na poŽadavek odvo|ate|ky dopisem ze dne 1. 4.
2016 stím, Že Vzh|edem ke stadiu rozpracovanosti řízení KoPU neni podání da|Šich připomínek
k náVrhu moŽné a dá|e popsa|a, 'lak by| půVodní pozemék V KoPÚ řeŠen' V téŽe Věci se dá|e
uskutečni|a korespondence mezi odvo|ate|kou (1. a 20' 4.2016) a poboikou (10. 5. 2016). odvo|ací
orgán ktomuto odvolacímu bodu uvádí' Že d|e ust. $ 2 zákona ,,'.. pozemkovými úpravami se
ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávajÍ pozemky' scelují se nebo děli '.',,.
PřemÍst,ovánÍ pozemků při zpracování KoPU Vůči půVodním |oka|itám tak není V rozporu se zákonem'
Jak je Výše V odůVodnění popsáno, odvo|ate|ce jsou naVrŽeny pozemky tak, aby byIa dodrŽena kritéria
přiměřenosti. Porovnání těchto kritérií se provádí ce|kem za VŠechny pozemky Vlastníka řešené
V pozemkových Úpravách (s 10 zákona)'

K námitce na snÍŽenÍ hodnoty pozemku PK p.č. 6200 odvo|ací orgán uvádí' Že ocenění pozemků
V KoPU V pozemkových úpravách by|o provedeno d|e zv|áŠtního práVního předpisu p|atného ke dni
VyloŽení soupisu nároků, a to d|e vyh|áŠky č. 3/2008 sb., o provedení některých ustanovení zákona
č'' 15111997 Sb., o oceňování majetku a o změně něktených zákonů Ve znění pozdějŠích předpisů,
p|atné ke dni Vy|oŽení soupisu nároků (s 8 odst. 3 zákona). Základem pro ocenění zemědě|ského
pozemku jsou bonitované půdně eko|ogické jednotky (s 8 odst. 4 zákona). Při oceňovánÍ
zemědě|ských pozemků se pro stanovenÍ nároků vřízení oKoPU pouŽije zák|adní cena pod|e
zv|áŠtního předpisu, která se zjistí pod|e bonitovaných půdně eko|ogických jednotek evidovaných
V ce|ostátní databázi a VztaŽených k zaměření skutečného stavu V terénu (s 8 odst. 5 zákona). Pro
ocenění tak nemoh|a být pouŽita trŽní cena pozemků, jak se odvolate|ka v odvo|acím bodě domáhá'
Zároveň tak ne|ze při ocenění pozemků pro potřeby KoPU předjímat stav, ktený V budoucnu moŽná
nastane, tj., Že se pozemky stanou stavebními' Pro Úp|nost odvo|ací orgán připomíná' Že
pozemkovými úpravami došlo oproti nárokům k navýŠení ceny nově uspořádaných pozemků ve
prospěch odvo|ateIky o 89 372'. Kč.

K námitce na směnu pozemku PK p.č. 6200 bez souhlasu V|astníka odvo|ací orgán zjišt'uje, Že
Městský Úřad Hodonín, odbor rozvoje města Vyda| k předmětnému pozemku stanovisko Č'j': MUHoCJ
7241412016 ze dne 24. 10. 2016' doručené poboěce pod č.j. sPU 559263/2016 dne 3,l ' 10' 2016' Ve
stanovisku uvádí' Že půVodní pozemek PK p'ě. 6200 se nenachází V zastavěném Území ani
v zastaviteIných p|ochách, přiÓemŽ VycházeI ze schvá|eného územního p|ánu' schvá|eného
zastupite|stvem obce Mutěnice dne 3. 3' 20'l6. svým charakterem tak pozemek PK p.ě' 6200 nespadá
mezi takové, na které se Vztahuje ust. s 3 odst' 3 zákona a k jehoŽ směně.ie nutný souh|as V|astníka'

Ke konstatování odvo|ate|ky, že uzavře|a sobcí Mutěnice dne 24. 4.2012 sm|ouvu osmlouvě
budoucí' odvo|ací orgán došetři| nás|edující skutečnosti. souběŽně s řízením o KoPÚ probíha|o ve
Věci ochranného po|dru nad u|icí JiŽní, který je V PSZ znaÓen jako Po|dr Č- 4 ,,U Větřáku..' Územní
řízení' obec Mutěnice za'iišťova|a z V|astních zdrojů finanČnÍ prostředky na Výstavbu po|dru a by|o
zřejmé, že termín rea|izace po|dru bude předcházet zápisu KoPU do katastru nemovitostí. Dle
aktua|izovaného PSZ (Technická zpráVa, strana 64, kapito|a 1.4.3. Přeh|ed vodohospodářských
opatření - navrŽené) získala obec Mutěnice dotaci na rea|izaci předmětného poldru a souvisejÍcÍ
rekonstrukci cesty značené vPSZ 'jako VPc 17-R' Pozemky pod po|drem zůstáVají Ve V|astnictví
původních V|astníků, spo|ečné zaÍizení je tedy bez nároku na pozemky i finance' Toto zjištěni je
do|oŽeno sdě|ením obce Mutěnice č. 1683/20,16 ze dne 24. 10. 2016' pod|e něhoŽ by|y Výkupy
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pozemků pro rea|izaci po|dru (t'j. VČetně části PK p'č. 6200) schváleny zastupitelstvem obce Mutěnice
na X|. Veřejném jednání zastupite|stva dne 27. s. 2016 (Usnesení, bod B. 5.). odvo|ate|kou
zmiňovaná smlouva o prodeji části pozemku PK p.č' 6200 V rozsahu 217 m2 neni tedy řízením
o KoPÚ dotčena.

c) odvo|atelka odmítá pozemek p'č' 12363 (křovisko).

odvolací orgán zjišťuje' Že námitka k odmítání pozemku d|e náVrhu p.č' 12363 by|a v prŮběhu řízení
o KoPÚ Vznesena jako zcela nový poŽadavek aŽ dopisem přijatým SPÚ pod č.j.: sPU 15650712016
dne 29.3. 2016' t'j' po lhŮtě stanovené pobočkou, ve které mě|a odvo|ate|ka moŽnost ke
zpracovanému a Vystavenému náVrhu up|atnit námitky a připomínky (s .l1 odst. '| zákona). Pobočka
odpovědě|a dopisem ze dne .l. 4' 2o16 s tím, Že Vzh|edem ke stadiu rozpracovanosti řízení KoPÚ
není podání da|šÍch připomínek k náVrhu moŽné a soulasně odůVodni|a navrŽení předmětného
pozemku do VIastnictví odvo|ate|ky' V téŽe Věci se dá|e uskutečni|a korespondence mezi odVoIateIkou
(1 .  a20 .4 .2016)  a  pobočkou  (10 .  5 .  2016) .

odvo|ací orgán dá|e zjišťuje, Že pozemek d|e náVrhu p'č. 12363' s druhem pozemku ostatní p|ocha
nep|odná, tvoří mez porost|ou ná|etovými dřevinami a nacházi se zČásti V místě pŮVodního pozemku
odvo|ate|ky PK p.č- 6163/1. Pozemek p.č. 12363 je situován uvnitř pozemku d|e náVrhu p.č. 12362,
téŽ navrŽeného do v|astnictví odvo|ate|ky' Vterénu VytVáří přirozenou mez, VyrovnáVající terénní
nerovnost (převýŠení) a v krajině jednoznačně p|ní funkci protierozního prvku ve prospěch pozemku
p'č. 12362' Vdaném případě je zcela opodstatněné navrŽení pozemkŮ p.č' 12363 ap.č' 12362 do
V|astnictví ]ednoho V|astníka' neboť ipřistupnost pozemku p'ě. ,l2363 je moŽná jen přes pozemek
p'č. 12362 a niko|iv jak V odvo|ání tvrdí odvo|ate|ka neurčitě, Že ',hned Vedle se nacházÍ cesťa,,' D|e
soupisu nároků Vstupova|a odvo|ate|ka do KoPÚ s druhem pozemku ostatnÍ p|ocha - nep|odná
o výměře 1 784 m2, d|e náVrhu je odvo|ate|ce navrŽena ostatní p|ocha . neplodná o výměře 785 m2,
ato práVě jen pozemek p.č. 12363' ce|kový podí| ostatní p|ochy - nep|odné se tak návrhem
odVoIateIce sniŽuje.

d) odvolatelka nesouhlasí s výměnou pozemků s paní Dr. ŠáŠkovou a konkretizuje směnu dle
VlastnÍho návrhu.

odvotací orgán zjiŠťuje, Že námitka nesouhlasu s Výměnou pozemků s Dr. Šáškovou by|a V průběhu
řízení o KoPU odvo|ate|kou Vznesena V době, kdy by|a zastupována Ing. Vojtěchem Markem. Jak je
VýŠe V bodě 2 b) odůVodnění popsáno, v průběhu řízení o KoPU proběh|a s odvo|ate|kou, respektive
jejím zmocněncem, opakovaná ]ednání Ve věci návrhu nového uspořádání pozemků. Vzh|edem k
tomu' Že Dr. ŠáŠková dne 10. 11' 2015 náVrh odsouh|asi|a, by|o nutné poŽadovanou změnu náVrhu
pro.|ednat rovněŽ s Dr. ŠáŠkovou' PoboČka proto postupova|a pod|e ust. s 

'l1 odst. 2 zákona, kteÚ
stanoví, Že ,,Pokud jsou na základě námitek a připomínek podle odst. 1 provedeny Úpravy návrhu, je
pozemkový Úřad povinen VyŽádat si nové vyjádření od dotyčných Účastníků,'. Poboěka sdě|uje
V dopisu č.j. sPU 051227l2016l523204lŠi ze dne 8. 2. 2016, doÍučeném Ing. Vojtěchu Markovi jako
zástupci odvo|ate|ky' a dá|e V dopisu adresovaném přímo odvo|ate|ce pod č.j.: sPU
061503/2016/523204lSi ze dne 9' 2. 20í6 a r.j.: sPU 163725/2016l523204lsi ze dne 1' 4' 2016, Že
se souh|as se změnou náVrhu paní Dr. Šáškové nepodaři|o získat a poŽadovaná Výměna pozemků
v této fázi řízení o KoPU tedy jiŽ není moŽná. odvolací orgán nesh|eda| V postupu pobočky
pochybení.

e) odvo|atelka odmítá pozemek p'č' 10438, který se nachází V neudrŽované |okalitě, k pozemku
je nemoŽné se dostat autem.

odvo|ací orgán zjiŠťu]e, Že námitka k odmítání pozemku d|e náVrhu p.č' 10438 by|a V prŮběhu řízení
oKoPU vznesena jako zce|a nový poŽadavek aŽ dopisem ze dne 'í. 4. 2016' přlatým SPU pod
ě'j': SPU ,170616/2016 dne 5. 4.2016' tl' po |hůtě stanovené poboČkou, Ve které mě|a odvo|ate|ka
moŽnost ke zpracovanému a Vystavenému návrhu uplatnit námitky a připomínky (s 11 odst' 1 zákona)
a dá|e aŽ po osobních prolednáních náVrhu V období prosinec 2015 aŽ únor 20't6. Pobočka na dopis
odvolate|ky ze dne 5. 4. 20.l6 odpověděla dopisem č.j.: SPU 183086/2016/5232o4tŠi ze dne 15. 4.
2016 stím, Že Vzh|edem ke stadiu rozpracovanosti řízení KoPÚ není podání dalŠích připomínek
k náVrhu moŽné a souÓasně odůVodni|a navrŽení předmětného pozemku do vlastnictví odvo|ate|ky'
V téŽe věci se dá|e uskutečni|a korespondence mezi odvo|ate|kou (20 ' 4. 2016) a pobočkou (10. 5.
2016).
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odvo|ací orgán zjiŠťuje, Že pobočka při zpracování náVrhu pro LV 5569 Vycháze|a ze skutečnosti, Že
přes Výzvu pobočky ze dne ,l2' 3. 2013 nevznes|a odvo|ate|ka poŽadavky na uspořádání pozemků
V jejím V|astnictví vKoPU. Pobočka tedy' s přih|édnutím na zpracovaný PSZ a na vyjádřené
poŽadavky ostatnÍch VlastnÍků' zpracova|a odvo|ate|ce náVrh za podmínky dodrŽení kritérií
přiměřenosti (s 10 zákona).

odvo|ací orgán dá|e zjiŠťuje, Že předmětný pozemek o Výměře 1772 m2 s druhem pozemku Vinice je
cca zlz uŽíván jako orná půda a cca na y2 se nacházÍ zanedbaný porost a vinice. Porovnáním mapy
se zákresem navrŽených pozemků a mapy PsZ je zřejmé, Že pozemek p.ě' 10438 je přístupný ze
dvou stran, a to z pozemků p.Č'10451 a p.č 'l0375, které jsou V Psz značeny jako ,,doplňková po|ní
cesta nově navržená Do 82. N,,a,,doplňková po|ní Cesta stáVající Do í6,,' Námitky nebo připomínky
k Vystavenému náVrhu (vČetně pozemku p.č' 10438) Ve |hůtě stanovené poboČkou, odvo|ate|ka
nevznes|a (s 11 odst' 1 zákona\' odvo|ací orgán nesh|eda| V postupu poboČky pochybení.

Í\ odvolatelka polemizuje o směně pozemků, proč někteÚm VlastníkŮm lze navrhnout kvalitní
pŮdu na Úkor jiných.

odvo|ací bod není nijak konkrétně upřesněn, není zřejmé, kteří Účastníci jsou odvo|ate|kou
oznaČováni jako ,,někteřÍ... odvo|ací orgán se k tomuto odvo|acímu bodu z důVodu nekonkrétnosti
nemŮŽe Vyjádřit.

g) odvolatelka navrhuje zrušení rozhodnutí o schválení KoPÚ a vydáni nového rozhodnutí
s přihlédnutí k jejÍmu odvolánÍ.

Na zák|adé provedeného šetření spisové dokumentace odvo|ací orgán neh|eda|
takové vady, respektive poruŠení zákona, které by Ved|y ke zruŠení rozhodnutí
č.j.: sPU 130933/2016l523204lsi ze dne2' 8' 2016' Vydaného Pobočkou Hodonín.

Jak je v odůVodnění tohoto rozhodnutí uvedeno, V koneěném Výs|edku jednání o náVrhu KoPÚ neby|o
mezi odvo|ate|kou a zpracovate|em náVrhu dosaŽeno vzájemné shody' odvolací orgán V této
souvis|osti uvádí' Že pozemkové úpravy jsou d|ouhodobý proces' zahrnující znaČné mnoŽstvi
pozemků i úČastníků řízení, ne|ze předpok|ádat 100 % souh|as (ani zákon jej nevyŽaduje)
s před|oŽeným náVrhem a ne|ze tedy beze zbytku Vyhovět Všem poŽadavkŮm úČastníkŮ řízení při
současném dodrŽení kritérií přiměřenosti (s 10 zákona). Při zpracování jakýchko|iv KoPU se při
dodrŽení ustanovení zákona vŽdy jedná o určitý kompromis mezi náVrhy, poŽadavky a názory Všech
zúčastněných osob. Vdaném případě doŠ|o k nap|nění ust's 1'l odst. 4 zákona, pod|e kterého
pobočka rozhodla o schvá|ení pozemkových úprav na základě souhlasu V|astníků 98'11 % Výměry
pozemků, které jsou řeŠeny V pozemkových úpravách Ve smys|u ustanovení $ 2 zákona' zákon dáVa|
pobočce moŽnost rozhodnout, pokud s náVrhem souhIasiIi V|astníci aIespoň 60 % Výměry pozemkŮ.

ZáVěrem odkazuje odvolací orgán na názor, Vyjádřený NejvyŠŠím spráVním soudem v Brně V jeho
rozsudku ze dne 21. 3. 2007' č'j': 5 A 2712002 - 86. Zde soud uved|, Že ,,z VlastnÍho vymezenÍ cíle
a účelu pozemkovýCh Úprav plyne celková náročnost tohoto procesu, projevující se např. V tom, že se
neaplikujÍ lhŮty podle spráVnÍho řádu, jeho náklady platí stát, atd' Posouzení, zda bylo skutečně
dosaŽeno cílŮ a účelu pozemkových Úprav přitom nespadá jen do sféry jednotlivých ÚčastnÍků, nýbrž
celé společnosti' coŽ se paevuie i existencí veř ného zájmu na provádění pozemkovýCh úprav'
obdobně i z Vlastního procesu schvalování návrhu pozemkových úprav plyne, Že rozhodujíCi je
souhlas s navrženými pozemkovými úpravami vlastnÍky, kteří představují konkrétně stanovenou
většinu výměry půdy pozemků pojatých do pozemkové úpravy' v tomto případě Však nezbýVá
vlastníkům V menšině, než provedenÍ pozemkových Úprav respektovat, jednak proto, Že souhlas dali
Vlastníci představující poŽadovanou většinu výměry zahrnutýCh pozemkŮ, ale také s ohledem na
Veřejný zájem na provedenÍ pozemkových úprav; především Však i proto, Že by podle požadavkŮ
přiměřenosti neméli být zasaženi na svých práVech podstatným zpŮsobem, neboť i k jejich prospěchu
byly pozemkové úpravy plánovány a provedeny. l těmto vlastníkŮm má realizace pozemkových úprav
přinést uŽitek, byť se sami můžou cítit poškozeni a znevýhodněni. Podmínky k racionálnímu
hospodaření je proto třeba posuzovat nejen z hlediska jednotlivých VlastníkŮ, ale též k celku a ke
všem vlastnÍkům' Nelze je posuzovat zcela jednotlivě a individuálně; racionálnější hospodařenÍ,
i s ohledem na zmíněný Veřejný zájem, nusí býÍ Většinové.''
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odvo|ací orgán v sou|adu s ust- s 59 odst. 2 spráVního řádu přezkouma| napadené rozhodnutí
V ce|ém rozsahu a nesh|eda| takóvé vady, které by ved|y ke změně nebo zrušení napadeného
rozhodnutí' Proto by|o rozhodnuto tak, jak je uvedeno Ve výroku'

PoučenÍ o odvo|ání:
Proti tomuto rozhodnutÍ se ne|ze d|e ust. s 59 odst.4 zákona č' 7,l/1967 sb'' o spráVním řízení,
ve znění pozdějŠich předpisů' dá|e odvo|at'

Mgr. Jaroslava
ředite|ka odboru metodiky

státní pozemkový'Úřad

Rozdě|ovník:

l. Na doručenku obdrŽí odvo|ate|é:

1/ |ng. Magda|ena Hanáčková, Walkergasse 3a/2' 1210 Vídeň' Rakousko
2/ |ng' Vojtěch Marek, Masarykova ,| 056, 696 1 1 Mutěnice
3/ Mgr. et. Mgr. Dagmar Prcha|ová, Masarykova 1056' 696 1 1 Mutěnice

||. ostatním ÚčastnÍkům řízení se pod|e s.l,| odst. 6 zákona Ó' 13912002 sb'' o pozemkových
Úpravách a pozemkových Úřadech a o změně zákona č. 22911991 Sb., o úpravě V|astnických Vztahů
k půdě a jinému zémědě|skému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí oznamuje
Veřejnou vyh|áŠkou, Vyvěšenou po dobu 15 dnŮ na úřední desce:
- státního pozemkového Úřadu, Husinecká 102411la, 130 00 Praha 3
. státního pozemkového Úřadu, Krajského pozemkového Úřadu pro Jihomoravský kraj' Pobočky
Hodonín. Bratis|avská 1/6.695 0,l Hodonín
- obecního Úřadu Mutěnice, Masarykova 200, Mutěnice, 696 .l.l
- obecnÍho úřadu Čejkovice, Temp|ářská 5o0, Čejkovice,695 15

|||. státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kra]' Pobočky Hodonín,
Bratis|avská 'í /6' 695 0.l Hodonín - 4x' tj' lx originá| pro pobočku + 3x se ŽádostÍ o zajiŠtění
VyvěŠení tohoto rozhodnutí na úředních deskách přís|uŠných úřadů (viz bod l|' rozdě|ovníku)'
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Potvrzení o vyvěšení:

Roáodnutí čj. sPU 613128/20|6 ze dne
o navazující črísti k.ú. Čejkovice a Dubňany

V1věšeno dne: 34 3 22ry

24.3.2017 ke KoPÚ Mutěnice rozšířených

.-f;"i.1,ti,'ff:
oL... 

1"0.1.,t

razítko' podpis ,/
orgránu potwzující vyvěšení a sejmutí

Toto usnesení musí b'ýt vwěšeno 15 dní.

Po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení na adresu:
Krajslcý pozemkoý úřad pro Jihomoravslcý laaj, Poboěka Hodonín, Bratislavská 1/6, ó95 01 Hodonín


