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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 361216/2021 
Spisová značka: SP10151/2021-537205/02 
 
Vyřizuje.:  Ing. Martin Marek, MPA 
Tel.:  725900173 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  M.Marek@spucr.cz 
  
Datum:  3. 6. 2022 
 
 
 
 

Strojový přepis zápisu z úvodního jednání anonymizovaný 
 

ve věci správního řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Dobřichov a v části 
k.ú. Plaňany, konaného dne 19.4.2022 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Pečkách. 
 
Přítomni: Dle prezenční listiny  
 
Přizvaní a hosté: Dle prezenční listiny  
 

Řádný program 
 

1) Seznámení s komplexní pozemkovou úpravou (dále jen KoPÚ) 
 

2) Seznámení se zpracovatelskou firmou a zástupci Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Kolín (dále jen pobočka) 

 
3) Volba sboru zástupců 

 
Úvodní jednání zahájila paní Ing. Marie Špitálníková – Státní pozemkový úřad Pobočka Kolín 
 
Přítomní účastníci správního řízení byli seznámeni s cílem, účelem a principy komplexní pozemkové 
úpravy.  
 

1) Seznámení s komplexní pozemkovou úpravou (dále jen KoPÚ) 
 
Pro dosažení cílů v řízení o KoPÚ, kterými se vytvářejí půdní ucelené celky, jejich prostorové a funkční 
umístění, velikost, tvar a charakter, umožňující racionální zemědělské hospodaření a zajištění podmínek 
pro zlepšení životního prostředí jsou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon), zahrnuty 
do obvodu KoPÚ pozemků v katastrálním území Dobřichov a v části katastrálního území Plaňany. 
 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona zahájila pobočka řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v katastrálním území Dobřichov a v části katastrálního území Plaňany na základě podnětu 
pozemkového úřadu v souvislosti s plánovanou revitalizací vodního toku Výrovka a na základě žádosti 
obce Dobřichov o provedení pozemkových úprav ze dne 24.2.2020 pod číslem jednacím SPU 
069636/2020 a ze dne 5.12.2013 pod číslem jednacím SPU 518273/2013.  
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Předmětem této KoPÚ jsou pozemky v celém katastrálním území Dobřichov a v části katastrálního území 
Plaňany (mimo zastavěné území obce), bez ohledu na dosavadní způsob užívání a existující vlastnické a 
užívací vztahy k těmto pozemkům. 
Účelem této KoPÚ je v první řadě vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek, kterým se rozumí 
souhrn pozemků, jejich umístění, velikost, tvar a charakter, umožňující racionální zemědělské 
hospodaření, vhodnou přístupnost a vzdálenost od hospodářského sídla. S vytvořením ucelených 
hospodářských jednotek je spojeno prostorové uspořádání pozemků a vlastnických vztahů k nim. V druhé 
řadě jde o zajištění celospolečenských požadavků na tvorbu a ochranu krajiny při respektování požadavků 
územního plánování, vodohospodářských a dopravních aspektů, ochrany životního prostředí, racionálního 
využívání zemědělského půdního fondu, zlepšování jeho kvality a rozvíjení krajinotvorných jiných 
nevýrobních funkcí. 
 
K vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek bude nezbytné jednotlivým vlastníkům, dotčeným 
KoPÚ, jejich pozemky prostorově a funkčně upravit. Toho bude docíleno zejména scelením pozemků, 
zabezpečením jejich přístupnosti a dalšími úpravami, zajišťujícími kvalitativní ochranu zemědělského 
půdního fondu. Pozemky budou směňovány v rámci obvodu KoPÚ v katastrálním území Dobřichov a 
v části katastrálního území Plaňany. 
 
Celková výměra pozemků, zahrnutých do obvodu KoPÚ v katastrálních územích Dobřichov a v části 
katastrálního území Plaňany zůstane zachována. 
 
Šetření hranic 
Zjišťování průběhu hranic zastavěného území (vnitřního obvodu pozemkové úpravy), pozemků neřešených 
podle § 2 cit. zákona, průběhu katastrální hranice (vnějšího obvodu pozemkových úprav) bude provedeno 
do 31.10.2022. K šetření hranic zastavěného území, pozemků neřešených podle § 2 cit. zákona a vnějšího 
obvodu pozemkové úpravy (katastrální hranice) obvodu budou pozvání vlastníci parcel nacházejících se 
na těchto hranicích.  
Na šetření průběhu katastrální hranice (vnějšího obvodu KoPÚ) budou pozváni dotčení vlastníci 
z katastrálního území Radim u Kolína, Pečky, Vrbová Lhota, Ratenice, Cerhenice, Cerhýnky, Plaňany a 
Dobřichov. 
 
Při šetření obvodu pozemkových úprav a liniových staveb se bude zjišťovat stav v terénu, který se bude 
posuzovat se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.  
 
Výsledky provedeného měření v terénu budou vyhodnoceny a následně bude upřesněn obvod 
pozemkových úprav.  
 
Plán společných zařízení  
 
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází vypracování plánu společných zařízení tak, 
aby obsahoval přehled všech navržených společných zařízení, včetně změn druhů pozemků:  
1) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků,  
2) opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí,  
3) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,  
4) vodohospodářská opatření, sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před 

záplavami.  
 
S plánem společných zařízení (PSZ) nejdříve seznámí sbor zástupců. Následně PSZ bude předložen a 
projednán s dotčenými správními úřady a organizacemi. Je posouzen regionální dokumentační komisí 
SPU. A nakonec PSZ bude předložen ke schválení na zastupitelstvu Městyse Červené Pečky.  
 
V návrhu pozemkové úpravy při výměně jednotlivých pozemků, zařazených do obvodu pozemkové 
úpravy musí být dodržena kritéria pro rozdíly v ceně, výměře i vzdálenosti, tak jak jsou stanovena 
zákonem. Snížení nebo zvýšení ceny, výměry a vzdálenosti nově navržených pozemků oproti původním 
pozemkům nad rámec, stanovených kritérií přiměřenosti lze provést jen se souhlasem vlastníka. 
 
Způsob ocenění pozemků byl stanoven takto: 
podle BPEJ, dle cenového předpisu, platného v době vyvěšení nároků na úřední desce,  
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/+/- 4%, kódy, BREJ budou převzaty z katastru nemovitostí, z údajů uvedených na jednotlivých listech 
vlastnictví.  
 
Obvod pozemkových úprav byl stanoven takto: 
 
Pozemková úprava bude prováděna:  
- v celém katastrálním území Dobřichov a v části katastrálního území Plaňany (mimo zastavěné a 
zastavitelné území obce),  
 
Ve správním řízení pozemkových úprav je postupováno podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti návrhu pozemkových úprav 
a postup provádění pozemkových úprav se řídí ustanoveními vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při 
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vzdálenost 
Způsob stanovení vzdálenosti pozemků: 
podle platného zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech /+ - 20 %, 
 
Bylo navrhnuto měření vzdálenosti pozemků od:  
kostela Nejsvětější Trojce – špička zvonice 
O návrhu bylo hlasováno:  

pro návrh:       121 hlasů 
proti:          0 hlasů 
zdržel se hlasování         3 hlasů 
 

Přítomnými vlastníky bylo odsouhlaseno, že vzdálenost pozemků v katastrálním území Dobřichov a v části 
katastrálního území Plaňany bude měřena od kostela Nejsvětější Trojce – špička zvonice 
 
Rozdíl ve výměře pozemků bude posuzován takto: 
podle platného zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech /+ - 10 % / 
 

2) Seznámení se zpracovatelskou firmou a zástupci SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj, Pobočky Kolín 

 
Přítomným účastníkům řízení byla představena firma AREA G.K. pol. s.r.o. reprezentant společného plnění 
závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA, která bude v katastrálním území Dobřichov zpracovávat projekt 
komplexní pozemkové úpravy. 
 Geodetickou část pozemkových úprav bude provádět úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 
Ing. Kateřina Rappová. Projekční práce bude provádět firma Projekce Pelhřimov – Ing. Jindřich Jíra. 
 
Přítomní byli také seznámeni s jednotlivými etapami prací v průběhu správního řízení komplexní 
pozemkové úpravy: 
 

1) Zahájení řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena (podle spisu SPU 439840/2020 ve dnech od 
28.12.2020 do 15.1.2021) na úřední desce Pobočky Kolín a na elektronické úřední desce SPÚ, Pobočky 
Kolín, a dále na úřední desce Obce Dobřichov a na úřední desce Městyse Plaňany. 

2) Revize stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole (31.3.2022). 
3) Úvodní jednání dne 19.4.2022. 
4) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU (30.5.2022). 
5) Zjišťování hranic obvodů KoPU a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v pozemkových 

úpravách. (31.10.2022). 
6) Rozbor současného stavu (30.11.2022). 
7) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (1.2.2023). 
8) Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření správních úřadů a organizací, schválení sborem 

zástupců, schválení komisí RDK a schválení zastupitelstvem obce) (do 30.4.2024). 
9) Projednání a odsouhlasení návrhu KoPu (umístění nově navržených pozemků) s vlastníky nejpozději do 

1.10.2024.   
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10) Vystavení návrhu KoPÚ na úřední desce po dobu 30 dnů, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60% 

výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 zákona v pozemkových úpravách. 
(1.11.2024). 

11) Vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ pozemkovým úřadem – (dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 
Sb.), pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60% výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu 
ustanovení § 2 zákona v pozemkových úpravách. Proti tomuto rozhodnutí mají vlastníci možnost se odvolat 
k Ústředí Státního pozemkového úřadu. Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí 
pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 
odst. 2, popř. o zrušení nebo zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování 
obnoveného souboru geodetických informací (§ 11 odst. 8 zákona). 

12) Dopracování digitální katastrální mapy a předání k odsouhlasení katastrálnímu úřadu. 
13) Vydání rozhodnutí o výměně vlastnických práv, případně o zrušení nebo zřízení věcných břemen. Proti 

tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat. 
14) Vytyčování parcel dle schváleného návrhu KoPÚ případným zájemcům. 

 
Zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byl stručně vysvětlen průběh projekčních a geodetických 
prací. Zpracovatel také upozornil vlastníky pozemků na nutnost spolupráce při realizaci komplexní 
pozemkové úpravy. Dále byla zdůrazněna ochrana mezníků a kolíků před poškozením, které se budou 
používat při vytyčování pozemků. 
 
Na tomto úvodním jednání byli vlastníci pozemků upozorněni na skutečnost, aby informovali pozemkový 
úřad o zamýšlených geodetických pracích, které budou soukromě provádět z důvodu sladění geodetických 
prací v rámci KoPÚ a prací soukromě zadaných. 
 
Pozemkový úřad žádá vlastníky, aby veškeré změny adres, úmrtí, dědictví a jiné změny, uskutečněné 
v průběhu provádění pozemkových úprav nahlásili Pobočce Kolín.  
 
Pobočka Kolín na základě § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. pověřila pracovníky Pobočky Kolín a 
dle výběrového řízení i pracovníky pověřené zpracovatelem ke vstupu na pozemky a vykonávání 
činností vyplývajících z tohoto zákona (Pověření ke vstupu a vjezdu k výkonu činností vyvěšeno od 
11.01.2021 do 26.01.2021 pod č.j. SPU 003212/2021) a zaslala sousedním obcím podle § 6 odst. 1 
zákona výzvu k možnému přistoupení k řízení o KoPÚ. 
 

3) Volba sboru zástupců 
 
Údaje o sboru zástupců: 
 
Vlastníci volí sbor zástupců na úvodním jednání. Tento sbor zástupců v průběhu správního řízení o 
pozemkových úpravách zastupuje vlastníky podle pravidel, daných zákonem č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Sbor zástupců:  
- spolupracuje se zpracovatelem návrhu komplexní pozemkové úpravy,  
- účastní se šetření průběhu hranic pro účely pozemkových úprav,  
- má právo účastnit se tvorby a projednání nárokových listů, 
- je seznamován s plánem společných zařízení a dílčí varianty návrhu komplexní pozemkové úpravy,  
- vyjadřuje se k podaným připomínkám vlastníků a k návrhu komplexní pozemkové úpravy, 
- zúčastňuje se v průběhu řízení nejméně jedenkrát ročně na jednání kontrolního dne ve věci postupu prací 
při provádění komplexní pozemkové úpravy, 
-uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2 zákona 
 
Stanovisko sboru zástupců při odsouhlasení návrhu komplexní pozemkové úpravy nenahrazuje nutnost 
projednání návrhu s jednotlivými vlastníky a jejich souhlas. 
Sbor je volen na úvodním jednání z vlastníků parcel, zahrnutých do obvodu prováděné pozemkové úpravy. 
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Volební řád: 
1. Pro účel volby sboru připadá spoluvlastníkům jen jeden hlas. 
2. Členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10 % z výměry 
pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy, pokud o to požádá nejpozději v den konání 
volby sboru. 
3. Nevoleným členem sboru je vedoucí pobočky nebo jím pověřený pracovník pobočky a zástupce obce. 
4. Bude voleno celkem _2_ členů sboru zástupců a _2_ náhradníci sboru zástupců. 
5. Volba bude provedena veřejně  
 
O členství ve sboru zástupců požádali dne 21.1.2022 pod čj. SPU 022574/2022 Zdeněk Žert a Ing. 
Jaroslav Žert, kteří vlastní více než 10% z výměry pozemků řešených v KoPÚ. 
 
Průběh volby sboru zástupců: 
 

Nevolení členové sboru 
 
jméno     adresa    
1. Obec Dobřichov             obec Dobřichov zastupuje starosta Milan Jícha 
    Dobřichov 206, 289 11 Pečky 
2. Státní pozemkový úřad, pobočka Kolín 

vedoucí pobočky pověřila Ing. Martina Marka, MPA   
Karlovo náměstí 45. 280 02 Kolín  

3. Městys Plaňany  městys Plaňany zastupuje starosta Mgr. Martin S. Charvát  
    Tyršova 72, 281 04 Plaňany  

4. Zdeněk Žert  vlastník více než 10 % z výměry pozemků PÚ 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. Ing. Jaroslav Žert vlastník více než 10 % z výměry pozemků PÚ  
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Průběh volby volených členů sboru zástupců 
 
Navržený kandidát:  Počet získaných hlasů: 

1. Miloslav Chlumský  117 Ano  3 proti  18 zdrželi se hlasování 
    adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Petr Drábek   107 Ano   2 proti    15 zdrželi se hlasování  

    adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Byli zvoleni tito členové sboru a to v tomto pořadí dle získaných hlasů: 
jméno     adresa 
Miloslav Chlumský   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Petr Drábek     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Průběh volby náhradníků 
Navržený kandidát:   Počet získaných hlasů 
Jméno:    

1) Karel Černý   103 Ano  3 proti  18 zdrželi se hlasování  

    adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Jaroslav Rudolf  96 Ano    2 proti   26 zdrželi se hlasování  

    adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dále byli zvoleni tito náhradníci, kteří automaticky nastoupí na místo zvoleného člena sboru, pokud by ze 
závažných důvodů nemohl svoji funkci ve sboru plnit, a to v tomto pořadí dle získaných hlasů: 
jméno     adresa  
Karel Černý    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Jaroslav Rudolf   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Stanoviska účastníků řízení a záznam podstatných ústních vystoupení účastníků řízení: 
 
Dotazy zúčastněných vlastníků:  
 
Dotaz: Bod pro měření vzdálenosti – kostel, proč byl vybrán tento bod? 

Odpověď: Ing. Bartoš, geodet, upřesnil, že „makovice“ kostelní věže je geodetickým bodem, proto byl 

navržen tento bod. 

Dotaz: Co je obvod pozemkové úpravy? 

Odpověď: Obvod pozemkové úpravy je prostor, ve kterém probíhají pozemkové úpravy. Tento prostor je 

ohraničen vnějším obvodem (hranice se sousedními obcemi) a vnitřním obvodem (hranice zastaveného 

území obce a zastavitelného území). 

Dotaz: Proč byl vybrán právě kostel, který není ve středu katastrálního území? 

Odpověď: ve středu makovice věže kostela je zaměřený a katastrálním úřadem evidovaný geodetický 

bod. Nemusí se jednat o střed katastrálního území. 

Dotaz: Je vzdálenost měřena od hran pozemků nebo nějakého úhlu? 

Odpověď: Odpověděl Ing. Bartoš, geodet: vzdálenost je měřena od středu pozemku, který je určen 

grafickým programem z průsečíků souřadnic lomových bodů pozemku. 

Dotaz: Jak bude probíhat měření vzdálenosti, proč není zvolen jiný bod, ze kterého bude 

vzdálenost jiná, dále vzdálenost může být stejná, ale pozemek bude umístěn na jiném místě, dále 

od zastavěného území? 

Odpověď: Ing. Špitálníková opakovaně vysvětlila, že měření vzdálenosti je nutné vzhledem k tomu, že 

v KoPÚ je jedním z kritérií přiměřenosti nově navrhovaných pozemků vedle kritéria výměry a ceny i 

kritérium vzdálenosti, musí se tedy od nějakého bodu měřit vzdálenost. Od zvoleného bodu bude některý 

pozemek vzdálenější, některý bližší, ale tomu by tak bylo i kdyby byl zvolen jiný bod měření. Měření 

vzdálenosti je tedy technická záležitost. Vlastník obdrží vždy i grafické podklady, aby mohl posoudit 

posun pozemku od původního umístění a bude vyžadován jeho souhlas. Musí se jednat o bod, na kterém 

se dohodnou vlastníci na úvodním jednání. 

Dotaz: Budou se pozemky u intravilánu přesouvat bez souhlasu vlastníka, pokud bude chtít obec 

můj pozemek, tak mi ho vymění i když s tím nebudu souhlasit? 

Odpověď: Změny umístění pozemků budou s vlastníky vždy projednávány a bude vyžadován jejich 

souhlas, proto je důležité, aby se vlastníci aktivně účastnili jednání a přebírali poštu. (intravilán = 

zastavěné území obce) 

Dotaz: Od bodu měření vzdálenosti budou vytvářeny kružnice pro umísťování pozemků? 

Odpověď: Od bodu měření se bude vyčíslovat kritérium vzdálenosti pro jednotlivé pozemky, jiný další 

význam nemá. 

Dotaz: Jak probíhá odsouhlasení návrhu? 

Odpověď: Dle § 11 odst. 7 zákona 139/2002 Sb. „rozhodne pozemkový úřad o schválení návrhu 

pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou 

řešeny v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastnictví odpovídá jeho podílu na 

celkové výměře řešených pozemků.“ V praxi bývá návrh odsouhlasen vlastníky více než 90% výměry 

pozemků řešených v pozemkových úpravách. 

Dotaz: Jaké jsou funkce sboru zástupců? 
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Odpověď: Sbor zástupců je definován v § 5 zákona 139/2002 Sb., odst. 5-8 a dále § 7a vyhlášky 13/2014 

Sb. v platném znění. Sbor je tvořen nevolenými členy (pověřený pracovník SPÚ, zástupce obce. Dalším 

nevoleným členem sboru zástupců je vlastník pozemků 10% z výměry pozemků, na kterých budou 

prováděny pozemkové úpravy, pokud o to požádá nejpozději v den konání volby sboru. Na úvodním 

jednání se dále zvolí členové sboru zástupců z řad vlastníků. Sbor spolupracuje při zpracování soupisu 

nároků vlastníků včetně práva přítomnosti člena sboru při jednání s vlastníky. Dále sbor spolupracuje při 

návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se 

k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu 

pozemkových úprav a uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny dle § 10 

odst. 2. Jednou za 12 měsíců pozemkový úřad svolává kontrolní den, na který je přizván i sbor zástupců. 

Dotaz: Jaký je vliv sboru zástupců na uspořádání pozemků? 

Odpověď: Funkce sboru zástupců byla popsána v předchozím dotazu. Návrh nového uspořádání 

zpracovává zpracovatel – projektant na základě podnětů vlastníků. 

Dotaz: Kde budou uvedena jména sboru zástupců?  

Odpověď: Jména členů sboru zástupců, která zazněla při volbě sboru zástupců, budou uvedena v zápisu 

z úvodního jednání, který bude zveřejněn na úřední desce obce Dobřichov a městysu Plaňany, a bude 

následně všem účastníkům řízení zaslán s další korespondencí.  

Dotaz: Budou v rámci pozemkových úprav vykupovány pozemky, pokud ano, za jakou cenu se 

budou vykupovat? 

Odpověď: Zatím nepředpokládáme, že se v průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dobřichov a 

v části k. ú. Plaňany se pozemky vlastníkům budou vykupovat. Pozemky se budou nově v daném 

katastrálním území uspořádávat, může být upraven jejich tvar, více pozemků jednoho vlastníka se může 

sloučit do jednoho, pozemek může být umístěn na jiné místo – a to vše bude s vlastníky projednáváno a 

bude vyžadován jejich souhlas. Na společná zařízení se použijí pozemky státu, obce případně 

neznámých vlastníků, věříme, že tato výměra bude dostačující. 

Dotaz: Pokud se při měření používá GPS a satelity, jak se bude řešit, když nebude satelit funkční. 

Odpověď: Odpověděl Ing. Bartoš, geodet: v případě výpadku spojení na satelit je možné bot v terénu 

určit i dalšími zeměměřičskými metodami. 

Dotaz: Jaký bude rozsah revitalizace Výrovky a jaký typ úpravy Výrovky bude realizován? 

Odpověď: Na základě zakázky Středočeského kraje byla vypracována Studie odtokových poměrů 

Výrovky viz. Informace na internetu_ Dokumenty ke stažení – kontrolní dny - Studie odtokových poměrů 

Výrovky | Životní prostředí (kr-stredocesky.cz); index (vrv.cz) Tato studie je jedním z podkladů ke KoPÚ, 

řešení v rámci KoPÚ vyplyne z dalších jednání s Povodím Labe s. p., bude dále záviset na rozsahu 

použitelné výměry státní a obecní půdy apod. 

Dotaz: Proč se nenechají staré cesty a neobnoví se, používali je i naši rodiče? 

Odpověď: Původní cesty jsou uvedeny v mapách katastru nemovitostí, většinou jsou v terénu rozorány a 

nevyužívají se. V návrhu plánu společných zařízení budou navrženy cesty, které svými parametry (šířka, 

povrch, odvodnění…) budou odpovídat potřebám hospodaření v dnešní době. Těmito cestami budou 

zpřístupněny všechny pozemky, to vyplývá ze zákona č. 139/2002 Sb. 

Dotaz: Bude povrch cest v polích asfaltový, asfalt je ničen zemědělskou technikou a není 

ekologický? 

Odpověď: Povrch navržených cest bude projednáván se zvoleným sborem zástupců v etapě vytváření 

plánu společných zařízení. Povrch polních cest nemusí být nutně asfaltový. 

Dotaz: Budou lidem odebrány pozemky na cyklostezku? 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/studievoda-vyrovka
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/studievoda-vyrovka
https://projekty.vrv.cz/sopvyrovka/
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Odpověď: V pozemkových úpravách jsou navrhovány v rámci plánu společných zařízení polní cesty za 

účelem zpřístupnění pozemků a pohyb zemědělské techniky (ne tedy cyklostezky), které jsou často 

využívány i pro volnočasové aktivity. Za podmínky, že bude k dispozici dostatek půdy (obecní, státní 

případně vykoupené) na společná zařízení (polní cesty, vodohospodářská, protierozní a ekologická 

zařízení), může být městu v návrhu např. zbytek jeho pozemků umístěn tak, aby na nich mohlo město 

v budoucnu cyklostezku vybudovat, za podmínky, že vlastníci pozemků v trase cyklostezky budou 

souhlasit se směnou a s přesunem svých pozemků do jiného místa. O tomto záměru nemáme zatím 

žádné informace. Předmětem pozemkových úprav není řešení cyklostezky. 

Dotaz: Je možné nahlédnout do návrhu nového uspořádání pozemků? 

Odpověď: Jak bylo již vysvětleno, správní řízení o komplexních pozemkových úpravách bude trvat 3 – 4 

roky, jednou z fází, která je naplánovaná na r. 2023 – 2024, je vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků. Tento návrh není hotový a nelze proto do něj nahlédnout. 

Dotaz: Co dělat, když pronajímám pozemky? 

Odpověď: V průběhu pozemkových úprav se zatím nic nemění. Až bude návrh pozemkových úprav, tedy 

nový stav uspořádání pozemků, zapsán do katastru nemovitostí (cca v r. 2025), změní se čísla parcel, 

vlastníci budou uzavírat nové pachtovní smlouvy. Následně bude též potřeba aktualizovat si daňové 

přiznání k dani z nemovitých věcí. 

Po ukončení oficiální části úvodního jednání se k první schůzi sešel sbor zástupců. Na první schůzi si 
zvolili jednomyslně předsedu Zdeňka Žerta a jeho zástupcem je zvolen Miloslav Chlumský. 
 
Na jednání bylo přítomno 124 vlastníků, to je 21,23 % z celkového počtu pozvaných účastníků 
řízení 584. 
 
Omluveno: telefonicky 7 vlastníků  
 
Zápis vyhotovila: Ing. Martin Marek         dne 19.04.2022 
 
Zápis schválila Ing. Jana Zajícová   dne 19.04.2022 
 
 
 
Přílohy: 
prezenční listina 
kopie plných mocí 
 
 
 
Vyvěšeno:     Vyvěšeno v elektronické podobě: 
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