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R O Z H O D N U T Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk (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 Bohutín nad Moravou a na části 
katastrálních území Chromeč a Klášterec zpracovaný jménem  GEODES – geodetické práce, spol. s 
r.o., se sídlem Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí pod č. zakázky  1037/2014 Ing. 
Janem Mühlhanslem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, 
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu. 
 
Seznam účastníků řízení 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 
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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 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 Šumperk (dále jen „pozemkový úřad“) od 1. 1. 2013 
změnil na SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočku Šumperk (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 2018, 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 (dále jen „k.ú.“) 
Bohutín nad Moravou (dále jen jako “KoPÚ“) zahájilo Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad 
Šumperk dle ust. § 6 odst. 3 zákona na základě žádostí podaných vlastníky pozemků nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy v dotčeném k.ú.  
 
Zahájení řízení o pozemkových úpravách bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č. j. 1010/KPÚ 
Bohutín/DO ze dne 19. 6. 2007 podle ust. § 6 odst. 3 zákona. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po 
dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu a na úřední desce Obecního úřadu Bohutín, a to 
ve dnech od 21. 6. 2007 do 9. 7. 2007. Poslední den 15-ti denní lhůty 9. 7. 2007 bylo řízení o 
pozemkových úpravách zahájeno.  
 
O zahájení řízení o pozemkových úpravách v k.ú. Bohutín nad Moravou pozemkový úřad vyrozuměl 
písemností č.j. 1068/KPÚBohutín/Do ze dne 9.7.2007 dotčené správní orgány a organizace a vyžádal 
si od nich stanovení podmínek k ochraně zájmů podle us. § 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 řízení 
KoPÚ v k.ú. Bohutín nad Moravou. Jako účastníci řízení se připojily obce Bludov a Chromeč. 
Písemností č.j. SPU 190084/2014 ze dne 28. 4. 2014 byly dotázány dotčené orgány státní správy a 
organizace k aktualizování podmínek jejich zájmů před vyhlášením výběrového řízení na nového 
zhotovitele KoPÚ. 
 
Zhotovitelem návrhu KoPÚ se na základě výběrového řízení stala firma TERRA – pozemkové úpravy, 
s.r.o.,  se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk a dne 27. 08. 2008 byla podepsána smlouva o dílo. 
Po úmrtí jednatele firmy Ing. Brtny v roce 2009 došlo k přerušení prací na pozemkové úpravě až do 
roku 2014, kdy bylo vypsáno nové výběrové řízení na dokončení KoPÚ. Dne 30. 9. 2014 byla 
uzavřena smlouva o dílo č. 913-2014-521101 s firmou GEODES – geodetické práce, spol. s.r.o, se 
sídlem Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí (dále „zhotovitel“). Jménem této firmy 
zpracoval návrh pan Ing. Jan Mühlhansl, který je osobou úředně oprávněnou k projektování 
pozemkových úprav.  
 
V rámci původní smlouvy o dílo byla dokončena část přípravných projekčních a zeměměřických prací. 
Původním zhotovitelem byly provedeny fakturační celky vyhodnocení podkladů a analýza současného 
stavu, obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole, stabilizace kamenným znakem, 
stabilizace bodového pole plastovým znakem, zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu. 
Zeměměřická část odevzdané dokumentace byla protokolárně převzata do katastru nemovitostí.  
 
Další dílčí části díla odevzdávané v rámci KoPÚ již byly vyhotoveny firmou GEODES – geodetické 
práce, spol. s r.o. 
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Nový zhotovitel pokračoval v pracích na KoPÚ s tím, že u dílčích celků 1.1. Vyhodnocení podkladů a 
rozbor současného stavu a 1.2. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ byla 
provedena aktualizace.  
 
V březnu 2015 oznámila pobočka na úřední desce Obecního úřadu v Bohutíně, že pověřila v souladu 
s ust. § 6 odst. 9 zákona osoby zhotovitele KoPÚ ke vstupu a vjezdu na dotčené pozemky po dobu 
provádění pozemkových úprav.  
 
V průběhu přípravných prací byl na základě dohody s dotčenými obcemi rozšířen obvod pozemkových 
úprav. Veřejnými vyhláškami pod č.j. SPU 172517/2016 a č.j. SPU 171362/2016 ze dne 7.4. 2016 byly 
do obvodu zahrnuty i části sousedních k.ú. Klášterec a Chromeč. V obvodu KoPÚ se nenacházejí 
žádné pozemky neřešené ve smyslu ust. § 2 zákona, tj. pozemky, u kterých se pouze obnovuje 
soubor geodetických informací. Písemností pod č.j. PUP-4/2007-809/5 ze dne 26. 5. 2014 byla 
uzavřena dohoda s Katastrálním pracovištěm Šumperk o stanovení podmínek k ochraně zájmů 
zeměměřictví a katastru ve smyslu § 6 odst. 6 zákona.  
 
V rámci přípravných prací probíhalo od dubna do listopadu 2015 podrobné zaměření a doplnění změn 
polohopisu v obvodu KoPÚ. 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 potřebné pro návrh pozemkových úprav, jako jsou např. dráhy 
soustředěného odtoku, sjezdy, propustky, skupiny stromů, solitéry, šachty, močály atd.   
 
Pozemkový úřad svolal podle § 7 zákona úvodní jednání, které se konalo dne 10. 5. 2016 v malém 
sálu tělocvičny při Základní škole v Bohutíně. Na úvodním jednání byli účastníci řízení pozváni 
písemnou pozvánkou č.j. SPU 184282/2016 ze dne 14. 4. 2016. Ta byla vyvěšena po dobu 15 dnů na 
úředních deskách Státního pozemkového úřadu, Pobočky Šumperk, Obecního úřadu v Bohutíně a 
v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz. 
Na úvodním jednání byli účastníci řízení 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 kritérii přiměřenosti ceny, výměry a vzdálenosti při návrhu nového 
uspořádání pozemků, s úkoly sboru zástupců vlastníků, postupem realizace plánu společných 
zařízení a s průběhem správního řízení.  V souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona byl zvolen sbor 
zástupců v počtu 7 členů. Ve sboru jsou zastoupeni 3 nevolení členové – Ing. Václav Karger, starosta 
Obce Bohutín, Ing. Romana Svobodová, zástupce SPÚ, pobočky Šumperk a pan Radek Barák, 
zástupce Agrovysočina a.s. jako vlastník 10 % výměry pozemků, na kterých budou prováděny 
pozemkové úpravy. Vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách zvolili další 4 členy sboru 
zástupců, kterými se stali Jaromír Matura, Bohutín č. p. 22, Jiří Bank, Bohutín č. p. 21, Ing. Irena 
Bencová za ÚSOVSKO a.s. a Lukáš Urban za Bludovská a.s. Zápis z úvodního jednání byl všem 
účastníkům řízení zaslán písemností pod č.j. SPU 236350/2016 ze dne 30. 5. 2016. 
 
Za účelem zjišťování průběhu vlastnických hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav byla pod 
č.j. SPU 188458/2015 ze dne 11. 5. 2015 vedoucím pozemkového úřadu a ředitelem Katastrálního 
pracoviště Šumperk jmenována komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ složená ze 
zástupců Katastrálního pracoviště Šumperk, Pobočky Šumperk, Obce Bohutín, zástupců  Městského 
úřadu Šumperk – Odbor životního prostředí a Odbor výstavby a zástupců zhotovitele. Předsedou byl 
jmenován Ing. Jan Mühlhansl, jednatel GEODES – geodetické práce, spol. s r.o. 
Zjišťování (šetření) průběhu vlastnických hranic na obvodu pozemkových úprav probíhalo ve dnech  
15. a 22. 9. 2015 v severní části k.ú., dále ve dnech 11. až 13. 11. 2015 v jižní části k.ú. Dne 3.11. 
2015 a 21.1. 2016 bylo provedeno došetření na dvou lokalitách. Ke zjišťování průběhu hranic 
pozemků byli dotčení vlastníci pozváni dopisy č.j. SPU 434803/2015 ze dne 27.8.2015, č.j. SPU 
530246/2015 ze dne 14. 10. 2015, č.j. SPU 546415/2015 ze dne 22. 10. 2015, č.j. SPU 008022/2016 
ze dne 7. 1. 2016. Oznámení o zjišťování průběhu hranic bylo vyloženo i na úřední desce Obce 
Bohutín pod č.j. SPU 374063/2015 ze dne 24. 7. 2015. 
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. 
Přitom byl definitivně stanoven obvod pozemkových úprav. Výměra území v obvodu pozemkových 
úprav byla vypočtena ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu pozemkových úprav určených 
v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální s kódem kvality podrobných bodů 
3. Celková výměra řešeného území činí 103,9075 ha. Stanovením obvodu byly vymezeny pozemky, 
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které se staly předmětem pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující 
vlastnické právo k nim. 
 
Dokumentace ke zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav byla předána na Pobočku Šumperk a 
Katastrální pracoviště Šumperk dne 5. 5. 2016. Katastrální pracoviště Šumperk vydalo pod č. j. PUP-
4/2007/809/6 ze dne 3. 6. 2016 kladné stanovisko k převzetí výsledku zeměměřických činností 
týkajících se hranic obvodu KoPÚ. Dne 22. 8. 2016 podala Pobočka Šumperk pod č.j. SPU 
422155/2016 žádost o zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí a dne 23. 8. 2016 pod č.j. 
SPU 422245/2016 žádost o zapsání poznámky o zahájení pozemkových úprav u parcel dotčených 
pozemkovou úpravou.  
 
Po polohopisném zaměření území a vyšetření hranic pozemků na obvodu 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 1. 8. 2016 
vyložen po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního úřadu Bohutín a Pobočky Šumperk a také na 
elektronické desce Pobočky Šumperk www.eagri.cz. Oznámení o vyložení soupisu nároků pod č.j. 
SPU 374688/2016 ze dne 27. 7. 2016 bylo zasláno všem dotčeným vlastníkům v obvodu 
pozemkových úprav se stanovenou lhůtou pro uplatnění námitek. Součástí oznámení o vyložení 
soupisu nároků byl vedle listu vlastnictví i mapový zákres umístění pozemků vlastníka. Konzultace se 
zhotovitelem se konala dne 17. 8. 2016 na Obecním úřadě v Bohutíně. K předloženým soupisům 
nároků byly ve stanovené lhůtě podány 4 námitky. Dopisem č.j. SPU 463108/2016 ze dne 8.9.2016 
byli dotčení vlastníci pozváni na ústní projednání námitek, které se konalo dne 15. 9. 2016 na 
Pobočce Šumperk. Po projednání  námitek obdrželi vlastníci písemné sdělení. Vlastníku na LV 554, 
který požadoval ocenění dřevin rostoucích mimo les, bylo vyhověno a jeho soupis nároků byl doplněn 
o ocenění dřevin rostoucích mimo les. 
 
Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení, 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 je 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 Pobočky Šumperk o zahájení řízení 
o KoPÚ.  
Plán společných zařízení byl projednáván na jednáních sboru zástupců a na kontrolních dnech 19. 5. 
2016, 28. 6. 2016, 21. 9. 2016, 20. 10. 2016 a 3. 11. 2016. Dotčeným orgánům státní správy byl plán 
společných zařízení předložen spolu se žádostí o vyjádření dopisem č.j. SPU 448113/2016 ze dne 7. 
9. 2016. Jejich vyjádření jsou součástí dokladové části a zaslané připomínky byly zapracovány do 
plánu společných zařízení.  
Plán společných zařízení byl předložen i Regionální dokumentační komisi pro Olomoucký 
a Moravskoslezský kraj v Olomouci, kde byl dne 7. 11. 2016 projednán a připomínky komise byly 
zapracovány do výsledného elaborátu plánu společných zařízení. Dne 23. 11. 2016 byl plán 
společných zařízení schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Bohutín. 
 
Pro společná zařízení jsou použity pozemky ve vlastnictví Obce Bohutín (LV 10001 v k.ú. Bohutín nad 
Moravou), pozemky ve vlastnictví státu (LV 10002 v k.ú. Bohutín nad Moravou, vlastník Česká 
republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3; LV 154  vlastník Česká republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu – Povodí 
Moravy, s.p.). a pozemek se souhlasem vlastníka na LV 298. 
Některá stávající opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zůstala navržená na pozemcích 
ostatních vlastníků na LV 12, 14, 15, 16, 19, 96, 139, 154, 233, 247, 298, 329, 469, 481, 482, 486, 
500, 504, 505, 506, 523 v k. ú. Bohutín nad Moravou, na LV 201, 150, 592 (nyní nová LV N1, N2 a N3 
v k.ú. Bohutín nad Moravou) 296, 536, 554 v k. ú. Chromeč a na LV 15, 97, 180 v k.ú. Klášterec, nyní 
nové LV N4, N5, N6 v k.ú. Bohutín nad Moravou.  
 
Po dohodě se zástupci obou dotčených obcí je součástí návrhu KoPÚ i změna hranic katastrálního 
území mezi k. ú. Bohutín nad Moravou a k. ú. Chromeč, která je současně i změnou obecních hranic. 
Ke změnám katastrálních a obecních hranic dojde v závěru KoPÚ na základě rozhodnutí, které vydá 
katastrální úřad a které nabude právní moci současně s rozhodnutím pobočky o výměně nebo 
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přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona. V průběhu pozemkové úpravy došlo  ke změně 
katastrální a současně obecní hranice mezi k.ú. Klášterec a Bohutín nad Moravou. Tato změna byla 
provedena po vzájemné dohodě starosty obou dotčených obcí a Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Šumperk vydalo dne 28. 2. 2017 rozhodnutí č.j. OR-537/2016-809/46. 
 
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 nově navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %. Překročení 
výše uvedených kritérií přiměřenosti bylo provedeno jen se 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. 13/2014 Sb.). 
 
Projednávání návrhu nového uspořádání pozemků proběhlo v několika fázích. Vlastníkům pozemků 
zahrnutých do obvodu pozemkových úprav byl návrh zaslán dne 15. 5. 2017 zhotovitelem. 
Jednotlivým vlastníkům byly spolu s pozvánkou zaslány k odsouhlasení soupisy nových pozemků 
s grafickou přílohou. Zároveň byli vlastníci pozvání na konzultační den konaný 5. 6. 2017 v budově 
Obecního úřadu v Bohutíně. 
Na základě připomínek a obdržených nesouhlasů od vlastníků vedených na LV 16, 19, 60, 154, 193, 
233, 247, 486 a 505 byl vyhotoven upravený návrh nového uspořádání pozemků. Vlastníci, kteří 
podali nesouhlas, byli zároveň pozváni na ústní projednání jejich nesouhlasů na schůzi sboru 
zástupců vlastníků, která se konala 15. 8. 2017. Po projednání obdrželi vlastníci písemné sdělení 
k nesouhlasu. Zhotovitel znovu přepracoval návrh nového uspořádání pozemků a dne 9. 1. 2018 
obeslal dotčené vlastníky s aktualizovaným návrhem nového uspořádání pozemků a zároveň je 
pozval na ústní projednání návrhu na Obecním úřadě v Bohutíně 22. 1. 2018. Další projednávání 
návrhu probíhalo s vlastníky individuálně prostřednictvím zhotovitele a písemné korespondence ze 
strany pozemkového úřadu. 
Vlastníkům, kteří se k zaslanému návrhu nového uspořádání pozemků nevyjádřili, byla v souladu 
s ust. § 9 odst. 21 zákona zaslána výzva k vyjádření ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy 
s poučením, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s novým uspořádáním 
pozemků souhlasí. Vlastníci byli takto obeslání výzvou č.j. SPU 295754/2017/Sv ze dne 21. 6. 2017 a 
výzvou  č.j. SPU 104851/2018/Sv ze dne 2. 3. 2018.  
U následujících listů vlastnictví došlo se souhlasem vlastníků k překročení kritérií přiměřenosti 
(výměry, ceny, vzdálenosti). 
 
Vlastníci, u nichž došlo k překročení kritéria přiměřenosti výměry: 
LV 151 (-22,2 %), LV 157 (+313,3 %) v k.ú. Bohutín nad Moravou 
Vlastníci, u nichž došlo k překročení kritéria přiměřenosti ceny: 
LV 151 (-24,5 %), LV 157 (+294,3 %), LV 245 (+8,5%), v k.ú. Bohutín nad Moravou 
Dle ust. § 10 odst. 2 zákona se úhrada nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu, což se týká  
LV 151 - právo hospodařit s majetkem státu – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha- Nové Město,  
LV 157 – právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 50008 
Hradec Králové. 
V případě pozemků ve vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje v případě, že jsou na těchto pozemcích 
umístěny veřejně prospěšné stavby – LV 245 vlastnické právo Olomoucký kraj, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem kraj Správa silnic Olomouckého kraj, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 
77900 Olomouc. 
Vlastníci, u nichž došlo k překročení kritéria přiměřenosti vzdálenosti: 
LV 151 (-51,5 %), LV 154 (- 20,9 %) v k.ú. Bohutín nad Moravou; 
LV 296 (-20,9 %) v k.ú. Chromeč 
 
S aktualizovaným návrhem nového uspořádání pozemků nadále nesouhlasili vlastníci vedení na LV 
60, 233, 505 a 193.  
Nesouhlas vlastníka na LV 60 se týká navržené doplňkové polní cesty DC13c, která je součástí 
schváleného plánu společných zařízení a která má být dle vlastníka vedena na parcele ve vlastnictví 



 

SPU 294458/2018/Sv 6 

Obce Bohutín tak, aby nezasahovala do jeho pozemku. Nesouhlas vlastníka byl projednáván 
opakovaně na konzultačních dnech k  návrhu nového uspořádání pozemků. Návrh byl upraven tak, 
aby navržená polní cesta zasahovala pouze v minimální možné míře do vlastníkova pozemku, přesto 
vlastník nadále nesouhlasí. Návrh nového uspořádání splňuje zákonná kritéria přiměřenosti, rozsah 
kritérií u LV 60 je u výměry 0,0 %, ceny 0,0 % a vzdálenosti +0,2 %. 
Vlastník vedený na LV 505 nesouhlasí s navrženou kostrou polních cest, konkrétně s návrhem 
doplňkové polní cesty DC16 a vedlejší polní cesty VC15a a navazující doplňkové polní cesty DC15b. 
Trvá na zachování pozemků v toku řeky Moravy a nesouhlasí s jakoukoliv úpravou tvaru a umístění 
jeho pozemků. Návrh nového uspořádání pozemků byl s vlastníkem několikrát projednáván a 
upravován dle jeho požadavků, avšak i přesto vlastník trvá na svém nesouhlasu. Ve sdělení č.j. SPU 
049462/2018/Sv ze dne 14. 2. 2018 Pobočka vlastníkovi sdělila, že z důvodu ust. § 17 odst. 1 
vyhlášky č. 13/2014 Sb., se nepřihlíží k námitkám, které jsou v rozporu se schváleným plánem 
společných zařízení, a proto nelze vyhovět požadavku na zachování stejného tvaru pozemků a jejich 
hranic. Návrh nového uspořádání pozemků splňuje zákonná kritéria přiměřenosti, rozsah kritérií u LV 
505 je: výměra 0,0 %, cena -2,5 % a vzdálenost +3,1 %. 
Vlastník na LV 233 nesouhlasí s návrhem, protože přichází o metry čtvereční. I s tímto vlastníkem bylo 
několikrát jednáno a návrh upravován, dle jeho požadavků. K písemně zaslanému nesouhlasu 
vlastníka Pobočka v dopise č.j. SPU 138329/2018/Svo ze dne 27. 3. 2018 sdělila, že v návrhu nového 
uspořádání přichází o cca 45 m2 (-0,1%). V návrhu nového uspořádání pozemků jsou dodržena 
zákonná kritéria přiměřenosti, která jsou u LV 233 v rozsahu: výměra -0,1 %, cena +1,1 % a 
vzdálenost -4,5 %.  
Vlastníci na LV 193 nesouhlasili s umístěním doplňkové polní cesty DC6 a trvali na původním tvaru 
a umístění parcely. Při osobním projednání nesouhlasů dne 15. 8. 2017 bylo Obcí Bohutín přislíbeno 
odkoupení pozemku dotčených vlastníků, ke kterému došlo v červenci 2018 a dotčení vlastníci již 
nejsou účastníky řízení KoPÚ. 
 
Do návrhu komplexních pozemkových úprav byla zahrnuta i všechna stávající věcná břemena vedená 
v katastru nemovitostí, vztahující se k pozemkům nebo vlastníkům v obvodu pozemkových úprav, 
v rámci návrhu nevzniklo žádné nové věcné břemeno. Zástavní právo, které vázne na pozemku 
zahrnutém do pozemkových úprav, přechází podle zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví 
zástavce podle schváleného návrhu. Předkupní právo s věcnými účinky, které vázne na pozemku 
zahrnutém do pozemkových úprav, schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi 
oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním právem k 
jinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.  
 
V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona byl počínaje dne 25. 4. 2018 vystaven zpracovaný návrh 
komplexních pozemkových úprav a to po dobu 30 dnů na Pobočce Šumperk a na Obecním úřadě 
v Bohutíně. Pobočka Šumperk oznámila tuto skutečnost na úředních deskách těchto úřadů a dále o 
tom písemně vyrozuměla známé účastníky řízení písemností č.j. SPU 159460/2018/Svo ze dne 18. 4. 
2018. 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. Vystavený návrh 
obsahoval parcelní čísla přidělená katastrálním úřadem, proto bylo součástí vystaveného návrhu i 
srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel s uvedením příslušného listu 
vlastnictví, na kterém jsou dosavadní pozemky v katastru nemovitostí evidovány.   
 
Ve stanovené lhůtě byly k vystavenému návrhu KoPÚ podány námitky od vlastníků zapsaných na LV 
14, 193 a 60.  
LV 14 - vlastníci v námitce požadovali zachování výměry tak, jak je vedena v katastru nemovitostí a 
zároveň zachování hraničních bodů dle vytyčení v terénu, přičemž se tyto výměry od sebe lišily o cca 
82 m2. Ve sdělení k námitce č.j. SPU 233410/2018/Svo ze dne 21. 5. 2018 byli vlastnici informování, 
že u jejich parcely je v katastru nemovitostí vedená výměra, která byla určena graficky nebo 
v digitalizované mapě při digitalizaci k.ú. Bohutín nad Moravou. Výměra není závazným údajem 
katastru nemovitostí. V návrhu  bylo u dotčené parcely zachováno geometrické i polohové určení, ke 
změně výměry došlo zpřesněním – výpočtem ze souřadnic lomových bodů. Při osobní návštěvě dne 
23. 5. 2018 souhlasili vlastníci se zachováním výměry dle vystaveného návrhu. Návrh splňuje 
zákonná kritéria přiměřenosti, která jsou: výměra +0,9 %, cena +0,9 %, vzdálenost 0,0 %. 
LV 193 – námitka vlastníků se týkala nesouhlasu s navrženou doplňkovou polní cestou DC6 
schválenou v plánu společných zařízení. Při posuzování námitky vycházela pobočka z ust. § 17 odst. 
1 vyhlášky, kde je uvedeno, že k námitkám, které jsou v rozporu se schváleným plánem společných 
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zařízení, se nepřihlíží a proto zaslala vlastníkům sdělení č.j. SPU 244774/2018/Svo ze dne 30. 5. 
2018, že námitce nelze vyhovět a návrh pro LV 193 zůstane beze změny. Zákonná kritéria 
přiměřenosti v době vystavení návrhu byly: výměra -0,8 %, cena -0,7 %, vzdálenost +0,1 %. 
V průběhu července 2018 došlo ke koupi pozemků vedených na LV 193 Obcí Bohutín a dotčení 
vlastníci již nejsou účastníky řízení.  
LV 60  - námitka se týkala nesouhlasu s navrženou doplňkovou polní cestou DC13, schválenou 
v plánu společných zařízení. Vlastník v námitce namítá zásah do vlastnického práva a trvá na 
zachování vlastnické hranice pozemku p.č. 386/16. Ve sdělení k námitce pod č. j. SPU 
266801/2018/Svo ze dne 11. 6. 2018 Pobočka Šumperk vysvětlila vlastníkovi postup schvalování 
plánu společných zařízení a dále upozornila na znění § 17 odst. 1 vyhlášky, kde je uvedeno, že 
k námitkám, které jsou v rozporu se schváleným plánem společných zařízení, se nepřihlíží. Námitce 
z těchto důvodů Pobočka Šumperk nevyhověla a vlastníka o tom písemně informovala. Kritéria 
přiměřenosti pro LV 60 jsou: výměra 0,0%, cena 0,0%, vzdálenost +0,2 %. 
 
Po vystavení návrhu nového uspořádání pozemků došlo ke změnám vlastnictví na LV 82, 193 a 510. 
Noví vlastníci obdrží návrh schválený jejich právním předchůdcem, tak jak vyplývá z ust. § 13 odst. 3 
vyhlášky, že dojde-li v době mezi vystavením návrhu a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona 
v katastru nemovitostí ke změnám v nárocích, jsou tyto změny uvedeny v přílohách rozhodnutí podle 
§ 11 odst. 4 zákona, případně § 11 odst. 8 zákona.  
 
V průběhu řízení o komplexních pozemkových úpravách byly svolány kontrolní dny, které se konaly ve 
dnech 26. 2. 2009, 15. 6. 2009, 6. 10. 2009, 26. 10. 2009, 21. 1. 2010, 25. 2. 2010, 12. 8. 2010, 12. 5. 
2011, 21. 9. 2016, 20. 10. 2016, 26. 7. 2017, 14. 11. 2017, 23. 11. 2017.  
 
Po uplynutí doby pro podání námitek a připomínek, zaslala Pobočka Šumperk všem účastníkům řízení 
pozvánku č.j. SPU 268172/2018/Svo ze dne 13. 6. 2018 na závěrečné jednání, které se konalo dne 
27. 6. 2018 v malém sále tělocvičny při Základní škole v Bohutíně. Na tomto jednání byli účastníci 
seznámeni s návrhem pozemkových úprav a byl vysvětlen další postup v řízení. Ze závěrečného 
jednání byl pořízen zápis, který je zasílán současně s tímto rozhodnutím.   
 
V obvodu pozemkových úprav jsou zahrnuty pozemky o celkové výměře 103,9075 ha. Do obvodu 
KoPÚ bylo zahrnuto celkem 357 vlastnických parcel na celkem 84 LV pro 111 vlastníků. Ve 
výsledném návrhu nového uspořádání pozemků je celkem 298 parcel, došlo tedy ke scelení 83,47 %, 
počet LV se snížil na 74.  Vypracovaný návrh nového uspořádání pozemků splňuje všechny cíle 
stanovené při zahájení pozemkové úpravy. Ve schváleném PSZ je síť hlavních, vedlejších a 
doplňkových cest, které zpřístupňují pozemky všem vlastníkům a zajišťují lepší prostupnost krajiny. 
Realizací prvků PSZ dojde ke zlepšení podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 
S návrhem nového uspořádání pozemků souhlasili vlastníci 93,5 % výměry pozemků, které jsou 
řešeny ve smyslu § 2 zákona. Z celkové výměry řešených pozemků 103,9075 ha bylo odsouhlaseno 
97,1791 ha (včetně souhlasů dle § 9 odst. 21 zákona). Dle ustanovení § 11 odst. 4 zákona 
pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí 
vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ust. § 2 zákona. 
 
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav dle § 11 odst. 5 zákona oznámí pozemkový úřad 
veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí 
připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Z důvodu 
využití výsledku pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu se v zájmu jednoznačné 
identifikace účastníka řízení používá jeho jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a rodné číslo u 
fyzických osob a název, sídlo a identifikační číslo u právnických osob. 
 
 
Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je podle § 11 odst. 8 zákona závazným podkladem 
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a 
lhůty dle § 10 odst. 2 zákona a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž 
je závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se 
nacházejí společná zařízení. 
 
Pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ předá pobočka katastrálním úřadu k vyznačení 
poznámky „schválené pozemkové úpravy“ do katastru nemovitostí. 
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V souladu se zněním § 12 odst. 2 zákona pobočka zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo 
vytyčeno a označeno v terénu podle potřeb vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 11 odst. 8 zákona). 
 
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. 
  
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 Olomoucký kraj, 
Pobočky Šumperk (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  
  
  
  
  
  
  
 Ing. Jan Tomeček 

vedoucí Pobočky Šumperk 
Státní pozemkový úřad 

  
Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí č. j. SPU 294458/2018/Sv  
Tato příloha je nedílnou součástí výroku. 

 

Příjmení a jméno/ Název Datum 
narození/ IČ 

Adresa místa trvalého pobytu/ Sídelní 
adresa 

Balcárková Anna 03.07.1934 Klášterec 4, 789 62 Olšany 

Bank Jiří 22.01.1958 č. p. 21, 789 62 Bohutín 

Banková Jiřina 09.02.1959 č. p. 21, 789 62 Bohutín 

Bezouška Pavel 28.11.1963 č. p. 133, 789 62 Bohutín 

Bezoušková Dana 29.03.1965 č. p. 133, 789 62 Bohutín 

Brdečka František Ing.  03.08.1959 č. p. 3, 789 01 Chromeč 

Brücknerová Martina 14.03.1967 9. května 60, 789 63 Ruda nad Moravou 

Březáková Erika 05.03.1988 č. p. 133, 789 62 Bohutín 

Březina Petr 02.12.1976 č. p. 35, 789 62 Bohutín 

Březina Jan 20.06.1945 č. p. 6, 789 62 Bohutín 

Březina Jan 05.07.1944 č. p. 35, 789 62 Bohutín 
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Březina František Ing.  08.08.1975 Na Hradě 104, 789 61 Bludov 

Březinová Marie 19.04.1948 č. p. 35, 789 62 Bohutín 

Danielová Ivana 26.01.1972 Sportovní 65, 789 63 Ruda nad Moravou 

Diviš Lubomír 30.08.1959 č. p. 72, 789 64 Bohdíkov 

Diviš Vladimír 27.06.1976 
Vašátkova 1008/26, Černý Most, 198 00 
Praha 14 

Divišová Stanislava 08.06.1965 č. p. 72, 789 64 Bohdíkov 

Drexler Petr 11.09.1968 Klášterec 50, 789 62 Olšany 

Fiala Pavel 17.07.1962 Klášterec 75, 789 62 Olšany 

Fojtová Renáta 11.12.1985 Klášterec 8, 789 62 Olšany 

Haintlová Jitka 28.02.1975 č. p. 131, 789 62 Bohutín 

Hajtmar Vladislav 16.12.1951 č. p. 15, 789 62 Bohutín 

Hunčarová Vlasta 13.04.1952 č. p. 39, 789 62 Bohutín 

Charalambidisová Vladimíra 05.11.1953 č. p. 38, 789 62 Bohutín 

Indra Ladislav 28.08.1954 č. p. 30, 789 62 Bohutín 

Indra Daniel 11.06.1975 Závořická 517, 789 69 Postřelmov 

Indrová Terezie 10.01.1950 č. p. 27, 789 62 Bohutín 

Jančík Aleš 08.04.1950 Zahradní 438, 788 13 Vikýřovice 

Jančíková Zdena Ing.  23.06.1950 Zahradní 438, 788 13 Vikýřovice 

Janderka Aleš Ing.  11.11.1967 Klášterec 2, 789 62 Olšany 

Jáně Miroslav 10.06.1949 č. p. 18, 789 62 Bohutín 

Jáněová Oľga 28.11.1952 č. p. 18, 789 62 Bohutín 

Janhubová Marie 04.05.1956 č. p. 107, 789 01 Hoštejn 

Janků Jiří Ing.  30.01.1962 Klášterec 15, 789 62 Olšany 

Janků Pavel 21.01.1972 č. p. 177, 789 62 Bušín 

Jira Karel 04.07.1986 č. p. 89, 789 62 Bohutín 

John Josef 18.04.1961 č. p. 115, 789 01 Chromeč 

Jurenka Aleš 26.07.1976 č. p. 1, 789 91 Jakubovice 

Jurenka Jiří 07.04.1979 č. p. 1, 789 91 Jakubovice 

Jurenková Marie 25.04.1955 č. p. 12, 789 62 Bohutín 

Kašecká Lenka 06.07.1989 č. p. 98, 789 62 Bohutín 
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Kašpar Jan 13.02.1958 č. p. 34, 789 62 Bohutín 

Kašparová Anna 24.07.1957 č. p. 34, 789 62 Bohutín 

Keprtová Marie 24.07.1959 č. p. 39, 789 62 Bohutín 

Klímková Marie 08.11.1944 č. p. 17, 789 62 Bohutín 

Koutná Zdeňka 05.01.1981 č. p. 45, 789 62 Bohutín 

Krcho Miloš 04.05.1955 Křížkovského 872/5, 789 01 Zábřeh 

Krmelová Božena 13.12.1955 Mírová 454, 789 69 Postřelmov 

Krobot Petr 13.06.1977 č. p. 20, 789 62 Bohutín 

Kubíček Josef 23.10.1968 Klášterec 5, 789 62 Olšany 

Kubíčková Veronika 07.07.1989 Klášterec 8, 789 62 Olšany 

Kuželíková Ivona Mgr.  26.09.1977 č. p. 56, 250 87 Vyšehořovice 

Kvapil Vít 10.03.1956 8. května 64, 789 61 Bludov 

Kylarová Anděla 16.01.1938 Klášterec 3, 789 62 Olšany 

Maceják Vladimír 15.06.1981 Dolní Orlice 68, 561 69 Červená Voda 

Macek František Ing.  09.02.1957 Klášterec 74, 789 62 Olšany 

Martincová Lucie 06.03.1990 Na Pilníku 269, 789 91 Štíty 

Matonoha Karel 10.05.1969 č. p. 133, 789 62 Bohutín 

Matonohová Vlasta 02.12.1973 č. p. 134, 789 62 Bohutín 

Matura Jaromír 24.06.1977 č. p. 22, 789 62 Bohutín 

Maturová Marie 23.07.1951 č. p. 71, 789 62 Bohutín 

Maturová Eva 01.04.1983 č. p. 10, 789 01 Chromeč 

Mikula Vít 19.03.1960 č. p. 108, 789 01 Chromeč 

Minářová Dagmar Ing.  11.06.1968 č. p. 153, 789 01 Horní Studénky 

Miterko Michal Bc.  24.02.1973 č. p. 69, 789 01 Chromeč 

Miterková Helena Ing.  05.02.1975 č. p. 69, 789 01 Chromeč 

Morávková Jarmila 05.02.1976 Na Hradě 390, 789 61 Bludov 

Mráčková Vlasta 01.05.1959 Nemilská č. ev. 16, 789 01 Zábřeh 

Nezbeda František Ing.  05.10.1947 č. p. 69, 789 01 Chromeč 

Nezbedová Libuše 30.12.1952 č. p. 69, 789 01 Chromeč 

Novotná Marie 09.09.1947 č. p. 134, 789 62 Bohutín 

Novotný Jiří 02.03.1949 č. p. 134, 789 62 Bohutín 
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Pavlica Petr 17.06.1949 Hrabenov 121, 789 63 Ruda nad Moravou 

Pavlicová Marie 27.11.1952 Hrabenov 121, 789 63 Ruda nad Moravou 

Pavlík Robert 22.10.1964 č. p. 104, 789 62 Bohutín 

Pavlíková Marie 30.01.1962 č. p. 104, 789 62 Bohutín 

Pereksta Elżbieta Anna 20.02.1952 č. p. 135, 789 62 Bohutín 

Peterková Jana 28.01.1970 č. p. 129, 789 62 Olšany 

Pospíšilová Lenka 12.06.1971 Klášterec 82, 789 62 Olšany 

Procházka Vladimír Ing.  01.10.1956 Jugoslávská 2738/9, 787 01 Šumperk 

Ptáček Jan 07.06.1959 č. p. 19, 789 62 Bohutín 

Ptáček Antonín Ing.  31.03.1957 Linhartova 20, 789 63 Ruda nad Moravou 

Ptáčková Marie 08.06.1934 č. p. 60, 789 62 Bohutín 

Ptáčková Alžběta 31.08.1965 č. p. 144, 789 62 Olšany 

Smrčková Jarmila 01.01.1951 Klášterec 1, 789 62 Olšany 

Soural Ladislav JUDr. 28.08.1948 Růžová 459, 789 69 Postřelmov 

Stejskal Zdeněk 12.01.1952 Lesnická 843/6, 789 01 Zábřeh 

Stejskalová Anna 24.01.1956 Lesnická 843/6, 789 01 Zábřeh 

Straka Jiří 30.01.1971 Vančurova 625, 789 61 Bludov 

Svoboda Miroslav 20.04.1946 č. p. 131, 789 62 Bohutín 

Svoboda Tomáš 20.05.1966 
Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 
6 

Svoboda Miroslav 17.01.1968 č. p. 132, 789 62 Bohutín 

Svobodová Jarmila 10.04.1947 č. p. 131, 789 62 Bohutín 

Svobodová Zdeňka 10.09.1969 č. p. 132, 789 62 Bohutín 

Ščury Roman 03.01.1980 č. p. 135, 789 62 Bohutín 

Špringer Vladimír 23.05.1955 č. p. 134, 789 62 Bohutín 

Valentová Miroslava 10.05.1960 8. května 1751/50, 787 01 Šumperk 

Vicencová Anna 12.05.1957 Klášterec 60, 789 62 Olšany 

Zetocha Pavel 08.06.1966 Klášterec 23, 789 62 Olšany 

Zetochová Dana 12.07.1967 Klášterec 23, 789 62 Olšany 

Agrovysočina, a.s.  46900721 Zarybník 516, 594 42 Měřín 

Bludovská a.s.  25836498 Špalkova 156, 789 61 Bludov 

Celní úřad pro Olomoucký kraj 71214011 
Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 
Olomouc   
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České dráhy, a.s.  70994226 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 110 00 Praha 1  

ČEZ Distribuce, a. s.  24729035 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 
Děčín  

EKO SILVA CCCX s.r.o.  06476520 Vinařického 940/20, Přívoz, 702 00 Ostrava 
Finanční úřad pro Olomoucký 
kraj 72080043 Lazecká 545/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
Finanční úřad pro Pardubický 
kraj 72080043 

Boženy Němcové 2625, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 

Hypoteční banka, a.s.  13584324 Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 

Česká republika, Lesy ČR s.p. 42196451 
Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec 
Králové 

MONETA Money Bank, a.s.  25672720 
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 
4 

Obec Bohutín  00302392 č. p. 65, 789 62 Bohutín 

Obec Chromeč  00636100 č. p. 71, 789 01 Chromeč 

Obec Olšany  00303097 č. p. 75, 789 62 Olšany 

Olomoucký kraj  60609460 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 
Olomouc 

OP papírna, s.r.o.  25128612 č. p. 18, 789 62 Olšany 
Česká republika, Povodí Moravy, 
s.p.  70890013 Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

Rýznar spol. s r.o.  49607049 č. p. 159, 789 01 Horní Studénky 
Římskokatolická farnost 
Klášterec  49561065 Klášterec 33, 789 62 Olšany 
Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace  70960399 

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 
Olomouc 

Česká republika, Správa 
železniční dopravní cesty, státní 
organizace  70994234 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1 

Česká republika, Státní 
pozemkový úřad  01312774 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 
3 

Česká republika, Úřad pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových  69797111 

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha - 
Nové Město 

ÚSOVSKO  a. s.  60793015 č. p. 33, 789 73 Klopina 

ZENERGO Moravia s.r.o.  01619209 
Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00 
Praha 2 

 
Přílohy: 

 
1. Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohutín nad Moravou, Klášterec (část), 

Chromeč (část)  
- souhrnná bilance a grafická část návrhu 
- kopie vlastníky podepsaného návrhu dle příslušného listu vlastnictví 

2. Zápis ze závěrečného jednání 
 
 
Rozdělovník: 
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I. Na doručenku obdrží všichni známí účastníci řízení uvedení v příloze č. 1, kterým se 
připojuje jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka (z 
důvodu velkého objemu dat připojených příloh se nedoručuje do datové schránky) 

II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona oznamuje rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách pobočky a obce Bohutín; 
současně se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí zveřejňuje na elektronické úřední desce na 
webových stránkách www.eagri.cz (bez příloh) 

III. Bez příloh obdrží fyzické a právnické osoby, jejichž práva k pozemkům mohou být dotčena  - 
věcná břemena (bez příloh se doručuje do datové schránky, pokud je zřízena) 

IV. Po nabytí právní moci obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Šumperk k vyznačení poznámky do katastru nemovitostí 

V. Na vědomí GEODES - geodetické práce s.r.o., Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí 

http://www.eagri.cz/
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