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R O Z H O D N U T Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec (dále jen 
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, 
 

rozhodl 
podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto: 
 
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jítrava zpracovaný jménem firmy 
Ing. Jan Klavík, se sídlem Nová Dobev 64, 397 01 Písek pod č. zakázky 3/2012 Ing. Josefem Voglem, 
který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, 
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Seznam účastníků řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu je z důvodu 
velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku. 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových 
úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem 
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, 
které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ 
(§ 22 odst. 6 citovaného zákona). Řízení o komplexních pozemkových úpravách je vedeno podle 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se Ministerstvo 
zemědělství – Pozemkový úřad Liberec (dále jen „pozemkový úřad“) od 1. 1. 2013 změnil na SPÚ, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočku Liberec (dále jen „pobočka“).  
 
Podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 503/2012 Sb. 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 nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se 
dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl 
pozemkový úřad, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, 
které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního 
pozemkového úřadu. Protože návrh pozemkových úprav byl vystaven v roce 2017, je řízení dokončeno 
podle změny zákona č. 503/2012 Sb. (účinné od 1. 1. 2013) a č. 280/2013 Sb. (účinné od 1. 10. 2013).  
 
Řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen ,,KoPÚ‘‘) v katastrálním území Jítrava zahájilo 
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Liberec dle ust. § 6 odst. 3 a v souladu s § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, na základě žádostí vlastníků 60 % výměry zemědělské půdy v dotčeném 
katastrálním území.  
Zahájení řízení o pozemkových úpravách bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 540/10-130736-SK 
podle ust. §  6 odst. 3 zákona. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce 
pozemkového úřadu, v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz a  na úřední desce Obecního 
úřadu Rynoltice, a to ve dnech od 13.5.2010 do 28.5.2010. Poslední den 15-ti denní  lhůty 28.5.2010 
bylo řízení o pozemkových úpravách zahájeno. 
 
O zahájení řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Jítrava pozemkový úřad vyrozuměl 
dotčené správní orgány a organizace a vyžádal si od nich stanovení podmínek k ochraně zájmů podle 
ustanovení § 6 odst. 6 zákona. Současně s tímto vyrozuměním byla těmto institucím podána základní 
informace o cílech, úkolech a významu pozemkových úprav. Dále byly vyrozuměny  sousední obce, že 
se mohou připojit jako účastníci k řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Jítrava.   
 
Ve spolupráci s Obcí Rynoltice a Katastrálním pracovištěm Liberec byl stanoven obvod pozemkových 
úprav tak, že jej tvoří celé katastrální území mimo intravilánu obce a ucelených lesních komplexů. 
Celková výměra pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav činí 630 ha. V obvodu 
pozemkových úprav se nenacházejí žádné pozemky neřešené ve smyslu ust. § 2 zákona, tj. pozemky, 
u kterých se pouze obnovuje soubor geodetických informací. Dohoda o zpracování podkladů pro 
obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu neřešené mezi 
Pobočkou Liberec a Katastrálním pracovištěm Liberec proto uzavřena nebyla. 
 
Zhotovitelem návrhu komplexních pozemkových úprav se na základě výběrového řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách stal Bc. Jan Klavík, se sídlem Nová Dobev 64, 397 01 Písek. 
Dne 11.7.2012 byla s Bc. Janem Klavíkem uzavřena smlouva o dílo. Jako subdodavatelé byli uvedeni 
Ing. Josef Vogl (zpracování a ověření projektování pozemkových úprav), Ing. Jitka Fifková a Ing. Václav 
Fifka (ověřování geodetických prací), Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. (vodohospodářské stavby) a 
Ing. Jiří Jíra (dopravní stavby), Ing. Aleš Friedrich (ÚSES) a Ing. Miroslav Engler – GEOS (plán 
společných zařízení). 
 
V srpnu roku 2012 oznámil pozemkový úřad na úřední desce Obecního úřadu Rynoltice, že pověřil 
v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona osoby zpracovatele ke vstupu a vjezdu na dotčené pozemky po 
dobu provádění pozemkových úprav. 
 
V říjnu roku 2012 byl Katastrálnímu pracovišti Liberec zaslán seznam vstupujících pozemků do 
komplexních pozemkových úprav a byla u nich vyznačena poznámka ,,zahájeny pozemkové úpravy‘‘. 
 
V rámci přípravných prací bylo provedeno vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu území 
zaměřená na dopravní systém, ochranu půdy, poměry v oblasti vod a přírodu a krajinu. Současně 
probíhalo dohledání a doplnění bodového pole, které sloužilo jako podklad pro další část přípravných 
prací, polohopisného zaměření zájmového území v trvalých porostech i mimo ně. Předmětem 
podrobného měření byly předměty, které jsou obsahem katastrální mapy (dále jen ,,KM‘‘) jako jsou 
hranice k.ú., vlastnické hranice, hranice druhů pozemků, liniové prvky (vodoteče, komunikace, 
železniční dráha atd.), mostky aj. Dále byly zaměřeny předměty, které nejsou předmětem KM, ale jsou 
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potřeba pro návrh pozemkových úprav, jako jsou např. dráhy soustředěného odtoku, sjezdy, propustky, 
skupiny stromů, solitéry, šachty, močály atd.  
Dohledání a doplnění bodového pole bylo odevzdáno pozemkovému úřadu dne 5.12.2012. Dne 
1.3.2013 odevzdal zhotovitel elaborát rozbor současného stavu a dne 30.5.2013 polohopisné zaměření 
území. 
 
Pozemkový úřad svolal podle § 7 zákona úvodní jednání, které se konalo 23.10.2013 na Obecním 
úřadě v Rynolticích. Na úvodní jednání byli účastníci řízení pozváni písemnou pozvánkou č.j. SPU 
409767/2013 ze dne 1.10.2013. Konání úvodního jednání bylo také oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 
SPU 410214/2013 vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách Státního pozemkového úřadu, 
Pobočky Liberec, Obecního úřadu Rynoltice a v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz. 
Na úvodním jednání byli účastníci seznámeni s účelem, formou a cílem pozemkových úprav ve smyslu 
§ 2 zákona. Součástí úvodního jednání bylo seznámení účastníků s obvodem pozemkových úprav, 
s harmonogramem prací, s pravidly posuzování přiměřenosti ceny, výměry a vzdálenosti nově 
navržených pozemků, s úkoly sboru zástupců a postupem realizace plánu společných zařízení.  
Dle ust. § 5 odst. 5 zákona byl na úvodním jednání zvolen přítomnými účastníky sedmičlenný sbor 
zástupců ve složení: volení členové - Antonín Polák, Miroslav Lednický, Ing. Petr Schlösinger, Ing. 
Vladimír Tichý a nevolení členové dle ust. § 5 odst. 6 – Miloš Sehnal jako zástupce Obce Rynoltice, Ing. 
Petr Skalický jako zástupce pozemkového úřadu a JUDr. Jan Suk jako vlastník 10 % výměry pozemků, 
na kterých budou prováděny pozemkové úpravy. Zápis z úvodního jednání byl všem účastníkům řízení 
zaslán písemností pod č.j. SPU 490426/2013 ze dne 4.12.2013. 
 
Za účelem zjišťování průběhu vlastnických hranic pozemků na obvodě pozemkových úprav byla pod č.j. 
SPU 422744/2013 ze dne 30.10.2013 ředitelem pozemkového úřadu jmenována komise složená ze 
zástupců zpracovatele KoPÚ – Ing. Václav Fifka (předseda komise) a Bc. Jan Klavík, zástupce 
katastrálního pracoviště Liberec – Stanislava Svatá, zástupci pozemkového úřadu – Ing. Petr Skalický a 
Ing. Jiří Podlipný a zástupce Obce Rynoltice – Mgr. Bc. Petra Urbanová.   
Zjišťování (šetření) průběhu vlastnických hranic na obvodě pozemkových úprav probíhalo ve dnech 
25.11.2013 až 28.11.2013. Ke zjišťování průběhu hranic pozemků byli účastníci pozváni dopisy na 
doručenku č.j. SPU 422769/2013 a SPU 464018/2013 ze dne 8.11.2013 a pod č.j. SPU 475491/2013 
ze dne 14.11.2013 a zároveň bylo vyvěšeno oznámení o šetření hranic na úřední desce OÚ Rynoltice 
od 25.10.2013 do 29.11.2013. O zjišťování průběhu hranic byly sepsány protokoly, v nichž vlastníci 
dotčených pozemků a členové komise potvrdili svým podpisem průběh hranic pozemků, který byl 
v terénu vyšetřen a označen. 
 
Dokumentace k zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav byla  předána na Pobočku Liberec a 
Katastrální pracoviště Liberec dne 24.3.2014. Dne 5.6.2014 proběhlo dodatečné šetření hranic 
pozemků za účelem rozšíření obvodu pozemkových úprav o část lesního pozemku p.p.č. 344/11 
z důvodu propojení plánované cestní sítě. Katastrální pracoviště Liberec vydalo ve dnech 6.8.2014 a 
8.9.2014 kontrolní zápisy na základě, kterých muselo dojít k opravě a doplnění elaborátu. Opravený 
elaborát ke zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav byl předán dne 9.10.2014 na Pobočku 
Liberec a Katastrální pracoviště Liberec. Katastrální pracoviště Liberec vydalo pod č.j. PUP-1/2010-505 
dne 18.11.2014 kladné stanovisko k převzetí výsledku zeměměřických činností týkajících se hranic 
obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jítrava. Dne 5.11.2014 podala Pobočka Liberec pod č.j. 
SPU 508500/2014 žádost o zapsání geometrických plánů do katastru nemovitostí.  
Výměra pozemků řešených v obvodu KoPÚ je 630,3574 ha. Opravný koeficient ,,K‘‘, který určuje rozdíl 
mezi výměrou obvodu pozemkových úprav vypočtenou ze souřadnic a stávající výměrou dle katastru 
nemovitostí, má hodnotu 1,002773.  
  
Po polohopisném zaměření území a po vyšetření hranic pozemků na obvodě pozemkových úprav byly 
zhotovitelem zpracovány soupisy nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a 
druhu, a to včetně uvedení omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného 
břemene. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona byl soupis nároků počínaje dnem 6.5.2015 vyložen po 
dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního úřadu Rynoltice a Pobočky Liberec a také na elektronické 
desce Pobočky Liberec. Oznámení o vyložení soupisu nároků pod č.j. SPU 226308/2015 ze dne 
4.5.2015 bylo zasláno všem dotčeným vlastníkům v obvodu pozemkových úprav se stanovenou lhůtou 
pro uplatnění námitek. Součástí oznámení o vyložení soupisu nároků byl příslušný list vlastnictví (LV), 
mapový zákres umístění pozemků a dotazník vlastníka.  
Podrobné vysvětlení obsahu soupisu nároků bylo poskytnuto zpracovatelem na konzultačním dni 
3.6.2015 v budově malé školy v Rynolticích. 
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K předloženému soupisu nároků měli vlastníci možnost uplatnit námitky ke dni 12.6.2015. Od vlastníka 
LV 571 byla k soupisu nároků podána žádost k ocenění dřevin rostoucích mimo lesa.  
 
V rámci návrhových prací byl zpracován plán společných zařízení (PSZ), který obsahuje opatření 
sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská 
opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Součástí plánu společných zařízení byla 
také prostorová a funkční optimalizace druhů pozemků a to na základě polohopisného zaměření území 
a na základě vyjádření dotčených orgánů. Při zpracování plánu společných zařízení vycházel zhotovitel 
z podmínek, které si stanovily dotčené organizace a orgány státní správy ve fázi přípravy pozemkových 
úprav po vyrozumění Pozemkového úřadu Liberec o zahájení řízení o KoPÚ. 
Plán společných zařízení byl projednáván na jednáních sboru zástupců a na kontrolních dnech 
10.9.2014, 6.10.2014, 8.1.2015, 3.6.2015, 14.8.2015, 24.8.2015 a 7.12.2015. 
Dotčeným orgánům státní správy byl plán společných zařízení předložen spolu se žádostí o vyjádření 
dopisem č.j. SPU 470423/2015 ze dne 23.9.2015. Jejich vyjádření jsou součástí dokladové části a 
zaslané připomínky byly zapracovány do plánu společných zařízení.   
Plán společných zařízení byl předložen Regionální dokumentační komisi  (RDK) v Hradci Králové, kde 
byl dne 4.11.2015 projednán a připomínky komise byly zapracovány do výsledného elaborátu PSZ. Dne 
9.12.2015 byl plán společných zařízení schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Rynoltice. 
 
Návrh nového uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav byl zpracován v souladu s § 10 
zákona tak, aby nové pozemky odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, 
vzdáleností a podle možností i druhem pozemku. Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní 
cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %. Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud 
rozdíl výměry původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků. 
Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a 
navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %. Překročení výše uvedených kritérií 
přiměřenosti lze jen souhlasem vlastníka. Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků se 
nepřihlíží k takovým požadavkům, které jsou v rozporu s projednaným plánem společných zařízení a 
stanoveným způsobem využití území (ust. § 17 odst. 1 vyhl. č. 13/2004 Sb.). 
 
Projednávání návrhu nového uspořádání pozemků proběhlo v několika fázích. Vlastníkům pozemků 
zahrnutých do obvodu pozemkových úprav byl hromadně zaslán návrh nového uspořádání pozemků 
pod č.j. SPU 094023/2017/Ska ze dne 1.3.2017. Jednotlivým vlastníkům byly spolu s pozvánkou 
zaslány k odsouhlasení soupisy nových pozemků s grafickou přílohou. Zároveň byli vlastníci pozváni na 
konzultační den (27.3.2017) v budově malé školy v Rynolticích. Na tomto jednání měli vlastníci možnost 
uplatnit své připomínky a požadavky. 
Na základě připomínek a požadavků vlastníků pozemků byl vyhotoven upravený návrh nového 
uspořádání pozemků. K projednání nového uspořádání pozemků byli vlastníci pozemků zahrnutých do 
obvodu pozemkových úprav pozváni pozvánkou č.j. SPU 259237/2017 ze dne 7.6.2017. Konzultační 
den k projednání tohoto návrhu proběhnul 19.6.2017 v budově malé školy v Rynolticích. 
Další projednávání návrhu nového uspořádání pozemků probíhalo s vlastníky individuálně 
prostřednictvím zhotovitele a písemné korespondence ze strany pozemkového úřadu. Zároveň byl 
návrh aktualizován dle změn v katastru nemovitostí (např. převod vlastnictví).  
Vlastníkům, kteří se k zaslanému návrhu nového uspořádání pozemků nevyjádřili, byli v souladu s ust. 
§ 9 odst. 21 zaslány výzvy k vyjádření a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení s poučením, že pokud se 
ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s novým uspořádáním pozemků souhlasí. Postupně byli 
dotčeným vlastníkům posílány výzvy k vyjádření pod č.j. SPU 258385/2017/Ska ze dne 7.6.2017, SPU 
259031/2017/Ska ze dne 7.6.2017, SPU 259122/2017/Ska ze dne 7.6.2017, SPU 336141/2017/Ska ze 
dne 19.7.2017, SPU 336863/2017/Ska ze dne 19.7.2017, SPU 333848/2017/Ska ze dne 19.7.2017 a  
SPU 337269/2017/Ska ze dne 19.7.2017. 
V rámci komplexních pozemkových úprav došlo k rozdělení spoluvlastnictví na listu vlastnictví 30 mezi 
subjekty Lesy České republiky s.p. a JUDr. Janem Sukem a to na základě dohody o zrušení a 
vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví. 
U následujících listů vlastnictví došlo se souhlasem vlastníků k překročení kritérií přiměřenosti (výměry, 
ceny a vzdálenosti). 
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Vlastníci, u nichž došlo k překročení kritéria přiměřenosti výměry: 
LV 54 - Lukeš Vladimír a Lukešová Ludmila (+28,7%) 
LV 175 - Vagenknecht František (+23,84%) 
LV 435 - Oppitz Tomáš a Vitteková Simona (+18,53%) 
LV 481 - Povodí Ohře, státní podnik (+5680,39%) 
LV 580 - Maryšková Jaroslava (+14,86%) 
LV 1002 - Státní pozemkový úřad (-41,06 %)   
 
Vlastníci, u nichž došlo k překročení kritéria přiměřenosti ceny: 
LV 34 - Ing. Filip Pražák (-22,4%) 
LV 54 - Lukeš Vladimír a Lukešová Ludmila (+27,66%). Doplatek činí 111,20 Kč.  
LV 146 - Pokorný Pavel Ing. a Pokorná Věra MUDr. (-9,72%)  
LV 175 - Vagenknecht František (-77,84%)  
LV 319 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (-25,55%) 
LV 427 - Čechová Vlasta (+7,14%). Od úhrady částky nepřesahující částku 100 Kč se dle §10 odst. 2 
upouští.  
LV 435 - Oppitz Tomáš a Vitteková Simona (+24,57%). Doplatek činí 594,4 Kč. 
LV 481 - Povodí Ohře, státní podnik (+6644,83%). Úhrada rozdílu ceny přesahující toto kritérium se dle 
ust. § 10 odst. 2 zákona nevyžaduje. 
LV 497 - Nevařil Oldřich Ing. a Nevařilová Věra (+7,11 %). Od úhrady částky nepřesahující částku 100 
Kč se dle §10 odst. 2 upouští.  
LV 557 - Ředitelství silnic a dálnic ČR (+4,97%). Úhrada rozdílu ceny přesahující toto kritérium se dle 
ust. § 10 odst. 2 zákona nevyžaduje. 
LV 580 - Maryšková Jaroslava (+25,37%). Doplatek činí 1002,40 Kč.  
LV 581 - Grossová Lenka (+9,66%) 
LV 598 - Nevařil Oldřich Ing. a Nevařilová Věra (+4,71 %). Od úhrady částky nepřesahující částku 100 
Kč se dle §10 odst. 2 upouští. 
LV 602 - JAGRA spol. s r.o. (-31,21%) 
LV 1002 - Státní pozemkový úřad (-43,41 %) 
LV 60000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (+5,62%). Úhrada rozdílu ceny 
přesahující toto kritérium se dle ust. § 10 odst. 2 zákona nevyžaduje. 
    
Vlastníci, u nichž došlo k překročení kritéria přiměřenosti vzdálenosti: 
LV 481 - Povodí Ohře, státní podnik (+25,17%) 
LV 599 - Brodský Jiří Ing. (+59,99%) 
LV 604 - Hora Michal Ing. (+33,43%) 
 
V obvodu pozemkových úprav jsou zahrnuty pozemky o celkové výměře 630 ha. Počet vstupujících 
parcel byl 707 pozemků a po návrhu KoPÚ je jejich počet 361. Průměrná velikost vstupujících parcel do 
KoPÚ činí 0,89 ha a průměrná velikost navržených parcel je 1,74 ha. 
 
V rámci návrhu nového uspořádání pozemků byly zřízena nová věcná břemena přístupu na pozemcích 
p.č. 2166 a 2193 na listu vlastnictví č. 46. 
Existující věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí (např. zástavní práva, předkupní práva, 
exekuce) byla vlastníkům přepsána z původních pozemků na nově navržená. Věcná břemena jsou 
uvedena v přiložené tabulce ,,Soupis nových pozemků‘‘, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
 
V průběhu řízení o komplexních pozemkových úpravách byly svolány kontrolní dny, které se konaly ve 
dnech 4.12.2012, 22.5.2013, 10.9.2013, 10.9.2014, 6.10.2014, 8.1.2015, 3.6.2015, 14.8.2015, 
24.8.2015, 7.12.2015 a 27.3.2017. 
 
V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona byl počínaje dnem 18.10.2017 vystaven zpracovaný 
návrh komplexních pozemkových úprav a to po dobu 30 dnů na Pobočce Liberec a na Obecním úřadě 
v Rynolticích. Pobočka Liberec oznámila tuto skutečnost na úředních deskách těchto úřadů a dále o 
tom písemně vyrozuměl známé účastníky písemností č.j. SPU  439460/2017 ze dne 12.10.2017. 
V oznámení byli účastníci řízení upozorněni na skutečnost, že dle § 11 odst. 1 zákona mají v době 
vystavení návrhu KoPÚ poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového 
úřadu a že k později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.  
V době vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav souhlasili s návrhem vlastníci 100 % výměry 
řešených pozemků a to včetně vlastníků, kteří se nevyjádřili ve stanovené lhůtě 15 dnů (§ 9 odst. 21).  
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Ve stanovené lhůtě byla k vystavenému návrhu KoPÚ podána dne 16.11.2017 námitka pana Lukáše 
Plechatého k návrhu nového rozmístění pozemků. Po řadě jednání došlo k úpravě návrhu nového 
uspořádání pozemků a Pobočka zaslala upravený návrh dne 22.1.2018. Jelikož Pobočka neobdržela 
žádnou písemnou reakci, byla zaslána pod č.j. SPU 171547/2018/Ska ze dne 6.4.2018 výzva k 
vyjádření s lhůtou 15 dnů na vyjádření. V poslední den lhůty obdržela Pobočka nesouhlas 
s předloženým návrhem. Dne 14.5.2018 proběhlo jednání na pozemkovém úřadě a původně zaslaný 
návrh byl p.Plechatým   odsouhlasen.     
 
Dle ust. § 11 odst. 3 zákona svolal pozemkový úřad závěrečné jednání, které se konalo dne 26.02.2018 
v budově malé školy v Rynolticích. Pozvánku na závěrečné jednání obdrželi účastníci řízení dopisem 
č.j. SPU 001756/2018/Ska ze dne 5.2.2018. Na tomto jednání byli účastníci seznámeni s návrhem 
pozemkových úprav, byly zhodnoceny výsledky pozemkových úprav a byl vysvětlen další postup v 
řízení. Ze závěrečného jednání byl pořízen zápis a pod č.j SPU 117397/2018/Ska byl dne 8.3.2018 
rozeslán všem účastníků řízení.  
 
Rozhodnutí o schválení návrhu oznámí pozemkový úřad podle ust. § 11 odst. 5 zákona  doručením 
veřejné vyhlášky a doručí ho všem známým účastníkům řízení. Z náležitosti návrhu se k rozhodnutí o 
schválení návrhu doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která 
se dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh se všemi záležitostmi se ukládá u pozemkového úřadu a 
u Obecního úřadu v Rynolticích, kde lze do něj nahlédnout. 
Pozemkový úřad předá po nabytí právní moci rozhodnutí část návrhu, týkajícího se plánu společných 
zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, pozemkový úřad předá včetně 
aktualizovaného seznamu dotčených pozemků Katastrálnímu pracovišti Liberec k vyznačení poznámky 
,,schválené pozemkové úpravy‘‘ do katastru nemovitostí. 
 
Schválený návrh bude podle ust. § 11 odst. 8 závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového 
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv a určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2. 
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude vydáno po vypracování nové digitální 
katastrální mapy (DKM). 
 
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 12 zákona, kde je uvedeno, že právní 
stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání 
rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady 
a lhůty podle ust. § 10, odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k 
dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací se v 
listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v 
usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim 
odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé 
pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky 
zatížit nebo zcizit. 
U všech výše uvedených rozhodných skutečností musí být uvedena příslušná ustanovení zákona a 
vyhlášky, podle nichž bylo postupováno. 
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí Státního 
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky 
Liberec (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  
  
  
  
  
  
 Ing. Tomáš Maček 

vedoucí Pobočky Liberec 
Státní pozemkový úřad 
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Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí ústředí č.j. SPU 137721/2018/Ska.  
Tato příloha je nedílnou součástí výroku. 
 
Účastníci řízení ,,Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jítrava‘‘. 
 

Příjmení jméno/název Datum 
narození/IČ Adresa místa trvalého pobytu/adresa sídla 

Ministerstvo obrany ČR, Agentura 
hospodaření s nemovitým 
majetkem   

60162694 Hradební 772/12, Praha, Staré Město, 11000 

Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky  62933591 Kaplanova 1931/1, Praha, Chodov, 14800 

AGRO Chomutice a.s. 64792226 Chomutice, Chomutice 92, 50753 

Albrecht Oldřich 27.12.1931 Dobiášova 890/40, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Borovský Jan 2.7.1978 Masarykovo náměstí 280, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Brodská Jiřina 10.8.1950 Pražská 161, 250 81 Nehvizdy 

Brodský Jiří Ing. 22.7.1949 Pražská 161, 250 81 Nehvizdy 

Brodský Štěpán Ing. 9.10.1973 Václavice 21, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Čechová Vlasta 19.3.1952 Jítrava 47, 463 53 Rynoltice 

Českolipská zemědělská a.s. 25497391 Jablonné v Podještědí, Postřelná 121, 47125 

Děčínská zemědělská a.s. 25496484 Jablonné v Podještědí, Postřelná 121, 47125 

Formánek Radim 4.11.1980 Kaštanová 715, 250 81 Nehvizdy 

Grossová Lenka 23.9.1971 Na Žižkově 811/25, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Hora Michal Ing. 19.7.1979 č. p. 274, 289 15 Kounice 

JAGRA spol. s r.o. 48267830 Jablonné v Podještědí, Postřelná 121, 47125 

Jítrava, z.s. 22755381 Rynoltice, Jítrava 199, 46353 

Juna Josef 5.9.1968 Jítrava č. ev. 44, 463 53 Rynoltice 

Junová Valerie 18.6.1975 28. října 90/23, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 

Kafková Taťána JUDr. 25.2.1956 Václavská 1556, 252 63 Roztoky 

Kozáková Jana 25.7.1966 Jeřmanická 490/6, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 

Kulhavý Miroslav 17.3.1964 Huntířovská 79/3, Kbely, 197 00 Praha 19 

Lednický Miroslav 21.5.1952 Jítrava 8, 463 53 Rynoltice 

Lesy České republiky, s.p. 42196451 Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
50008 

Lhota Miroslav 26.3.1960 Pilínkovská 94, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec 

Liberecký kraj 70891508 U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV-Perštýn, 46001 

Lukeš Vladimír 24.1.1950 Jítrava č. ev. 51, 463 53 Rynoltice 

Lukešová Ludmila 28.2.1950 Jítrava č. ev. 51, 463 53 Rynoltice 

Maryšková Jaroslava 29.4.1974 Na Jezírku 622/17, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Matuška Karel 29.4.1966 Nedbalova 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 

Mikulička Jan 9.8.1978 Aloisina výšina 448/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 

Mrázková Jitka PhDr. 4.2.1957 Výletní 351/32, Písnice, 142 00 Praha 12 

Müllerová Alena 30.4.1957 Gagarinova 873, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 
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Nevařil Oldřich Ing. 10.1.1955 Jítrava 68, 463 53 Rynoltice 

Nevařilová Věra 25.2.1954 Jítrava 68, 463 53 Rynoltice 

Obec Rynoltice 00263168 Rynoltice, Rynoltice 199, 46353 

Oppitz Tomáš 14.7.1983 Jítrava 160, 463 53 Rynoltice 

Pěnička Jiří 15.3.1953 Sametová 833/26, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Pěnička Luboš 13.7.1962 Ježkova 911/9, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Plechatý Lukáš Ing. 28.4.1971 Jeřábkova 1459/8, Praha, Chodov, 14900 

Pokorná Věra MUDr. 26.9.1975 Moravská 1481/43, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Pokorný Pavel Ing. 6.11.1973 Ševčíkova 1421/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Polák Antonín 27.12.1979 Jítrava 201, 463 53 Rynoltice 

Poláková Petra 26.7.1979 Jítrava 201, 463 53 Rynoltice 

Povodí Ohře, státní podniK 70889988 Bezručova 4219, Chomutov, Chomutov, 43003 

Pražák Filip Ing. 4.1.1975 Slovanské údolí 482/1, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 

Pšenička Vratislav Ing. 9.9.1952 Bělohorská 252/55, Břevnov, 169 00 Praha 6 

Pšeničková Lucie Mgr. 21.1.1969 Pod Valy 103, 266 01 Tetín 

Ryska Antonín Ing. 1.10.1959 č. p. 159, 270 06 Kounov 

Rysková Anna Mgr. 25.3.1964 Na Říháku 1133/6, Radotín, 153 00 Praha 16 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 14000 

Římskokatolická farnost Jitrava 46749179 č. p. 98, 463 53 Rynoltice 

Shrbená Božena CSc. RNDr. 13.8.1937 Na Topolce 1613/17, Nusle, 140 00 Praha 4 

Schlösinger Andrea Ph.D. Mgr. 18.6.1973 Jítrava 199, 463 53 Rynoltice 

Schlösinger Petr Ing. 14.11.1966 Jítrava 199, 463 53 Rynoltice 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 70994234 Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 11000 

Státní pozemkový úřad 01312774 Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 13000 

Suk Jan JUDr. 10.4.1953 Václavská 1556, 252 63 Roztoky 

Škoda Václav 26.10.1955 U Cihelny 1456, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 
Liberec 

Tóth Jozef PhDr. 25.7.1939 Pod lipami 2568/40, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Tóthová Jana 4.5.1941 Pod lipami 2568/40, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových  69797111 Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 12800 

Vagenknecht František 11.11.1940 Jítrava 176, 463 53 Rynoltice 

Vitteková Simona 30.8.1985 Tyršův vrch 573, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 
Liberec 
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