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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 Olšany nad Moravou a v navazujících 
částech katastrálních území Bohutín nad Moravou, Bartoňov a Bušín zpracovaný jménem firmy „ORIS“ 
spol. s r.o., Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc pod č. zakázky 986-2016-521101 Ing. Lenkou 
Sedlákovou, která 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 

 
Řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Olšany nad Moravou a v navazujících částech 
katastrálních území (dále jen k.ú.) Bohutín nad Moravou, Bartoňov a Bušín (dále jen KoPÚ Olšany nad 
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Moravou) zahájilo dne 25. 1. 2008 Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Šumperk (dále jen 
„pozemkový úřad“) v souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona. Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se 
pozemkový úřad od 1. 1. 2013 změnil na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Olomoucký kraj, Pobočku Šumperk (dále jen „pobočka“). 
 
Dle § 2 zákona se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 
pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich 
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech 
původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická 
práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona. Současně 
se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání 
diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního 
prostředí, ochrany a zúrodnění půdního fondu, lesního hospodářství a vodního hospodářství zejména 
v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení 
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování.  
 
Podnět k zahájení řízení o pozemkových úpravách v k.ú. Olšany nad Moravou podala u pozemkového 
úřadu obec Olšany z důvodu řešení protierozních opatření v tomto k.ú. Zahájení řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v k.ú. Olšany nad Moravou bylo pozemkovým úřadem oznámeno veřejnou 
vyhláškou č.j. 40a/KPÚ OLŠANY/DO ze dne 9.1.2008, vyvěšenou na úřední desce pozemkového 
úřadu, Obecního úřadu Olšany, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 a 5 zákona. Poslední den lhůty 
25. 1. 2008 je i dnem zahájení pozemkových úprav.  
 
Po výběrovém řízení v únoru 2008 byla sepsána smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele 31/08 
s firmou TERRA – pozemkové úpravy s.r.o. a zahájeny práce na vyhotovení KoPÚ Olšany nad Moravou. 
Pozemkový úřad, v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona, písemně vyrozuměl o zahájení řízení 
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, příslušné orgány státní správy 
a správce sítí, které požádal dopisem č. j. 109/KPÚ OLŠANY/DO ze dne 25. 1. 2008 o stanovení 
podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů. Dále pozemkový úřad vydal dne 9.9.2008 pod 
č.j. 1520/08/KPÚ OL_KL/MI Seznam pověřených osob ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu 
činností souvisejících a nezbytně nutných pro vypracování návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou. Dle § 5 
odst. 1 písm. c) zákona jsou účastníkem řízení obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté 
do obvodu pozemkových úprav. Dále mohou být účastníkem řízení i obce, s jejichž územním obvodem 
sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného 
pozemkového úřadu přistoupí jako účastník k řízení o pozemkových úpravách. V případě KoPÚ Olšany 
přistoupily obce Ruda nad Moravou, Bušín, Bohutín. 
Firmou TERRA – pozemkové úpravy s.r.o. byly vypracovány dílčí celky přípravných prací – Obnova a 
doplnění podrobného polohového bodového pole, Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, 
Zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu. Z důvodu úmrtí projektanta této firmy v roce 2009 
a z důvodu nedostatečně kvalifikovaných ostatních pracovníků firmy TERRA – pozemkové úpravy s.r.o. 
a nemožnosti zajistit případně subdodavatele, došlo po vzájemné dohodě k ukončení smlouvy ke KoPÚ 
Olšany nad Moravou dohodou a k přerušení prací na návrhu KoPÚ od 11/2010 do 09/2016.  
Po obnovení prací v roce 2016 se zhotovitelem návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou na základě výsledku 
výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stala firma „ORIS“, spol. s r.o., 
Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc. Smlouva o dílo č. objednatele 986-2016-521101 a č. smlouvy 
zhotovitele 9/2016 byla podepsána dne 3.8.2016.  
 
Pobočka, v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona, písemně vyrozuměla o zahájení řízení 
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, příslušné orgány státní správy 
a správce sítí, které požádala dopisem č.j. SPU 201626/2015 ze dne 29. 4. 2015, o aktualizaci 
stanovených podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů. O zahájení řízení byly vyrozuměny 
i další organizace, které měly, nebo mohly mít v dotčeném území své zájmy.  
Dohoda podle § 10 odst. 1 vyhlášky s Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Šumperk byla uzavřena dne 11. 06. 2015. Pobočka pro zástupce zhotovitele KoPÚ Olšany 
nad Moravou, v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona, vydala pověření č.j. SPU 072507/2017/Sv 
ze dne 15. 2. 2017 ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činností souvisejících a nezbytně nutných 
pro vypracování návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou.  
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Podkladem pro zpracování návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou bylo dle § 9 odst. 4 až 6 zákona zaměření 
skutečného stavu území a zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav. Přípravné geodetické práce – 
byly odevzdány předchozím zhotovitelem již v roce 2009. Dle potřeby se prováděly měřické práce i 
v dalším průběhu řízení.  
 
Úvodní jednání bylo svoláno dle ustanovení § 7 zákona Oznámením o zahájení řízení a pozvánkou na 
úvodní jednání č.j. SPU 251311/2017/Sv ze dne 31.5.2017 zaslaným všem známým účastníkům řízení 
a vystaveným na úředních deskách pobočky a Obecního úřadu Olšany a bylo zveřejněno také 
způsobem umožňující dálkový přístup. Potenciálním dědicům, po zemřelých vlastnících nemovitostí a 
účastnících řízení o KoPÚ, bylo pozvání na úvodní jednání doručeno veřejnou vyhláškou. Úvodní 
jednání se konalo dne 26. 6. 2017 v kině v Olšanech.  
Na úvodním jednání byli účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a obvodem KoPÚ Olšany nad 
Moravou, dále s právními předpisy, kritérii přiměřenosti u výměry, ceny a vzdálenosti nových pozemků, 
s postupem zpracování a časovým harmonogramem jednotlivých etap KoPÚ Olšany nad Moravou. Na 
jednání byl objasněn způsob oceňování zemědělských a nezemědělských pozemků v pozemkových 
úpravách. Dále byl na úvodním jednání projednán postup při stanovení nároků vlastníků a také další 
otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona byl na 
úvodním jednání dohodnut bod pro měření vzdálenosti původních a nově navržených pozemků. 
Přítomnými vlastníky bylo odsouhlaseno, že tímto místem bude věžička kaple sv. Cyrila a Metoděje, 
která se nachází na stavební parcele č. 115 v k.ú. Olšany nad Moravou.  
V souladu s ustanovením § 5 odst. 5 až 8 zákona, byl také zvolen sbor zástupců vlastníků pozemků 
v počtu sedmi členů a jednoho náhradníka. Z tohoto počtu byli dva členové nevolení (pověřený zástupce 
pobočky, zástupce obce Olšany). Z úvodního jednání pobočka vyhotovila zápis pod č.j.  SPU 
338289/2017/Sv ze dne 1.11.2017, který byl rozeslán všem účastníkům řízení.  
 
Po projednání s Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Šumperk, Obcí 
Olšany a zástupci zhotovitele, s využitím výsledků zaměření skutečného stavu v terénu, stanovila 
pobočka obvod upravovaného území, který se dále upřesňoval na základě výsledků zjišťování průběhu 
hranic pozemků. Na základě dohody s Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Šumperk ze dne 10.4.2017, jmenoval vedoucí pobočky, v souladu s ustanovením § 9 odst. 
5 zákona, dopisem č.j. SPU 165227/2017/Sv ze dne 10. 4. 2017 komisi pro zjišťování průběhu hranic 
pozemků pro účely KoPÚ Olšany nad Moravou.  
 
Do obvodu pozemkových úprav bylo zahrnuto celé katastrální území Olšany nad Moravou, mimo 
zastavěné části obce a lesních celků v západní části k.ú. Olšany nad Moravou, o výměře 197,41 ha. 
Z důvodů řešení katastrální hranice v toku řeky Moravy byla do obvodu zahrnuta také část navazujících 
k.ú. Bohutín nad Moravou o výměře 0,23 ha a k.ú. Bartoňov o výměře 0,99 ha. Z důvodu zajištění 
přístupnosti pozemků byla do obvodu zahrnuta také část navazujícího k.ú. Bušín o výměře 1,10 ha. 
Zahájení pozemkových úprav v k.ú. Bohutín nad Moravou bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 
101/KPÚBohutín/DO ze dne 19. 6. 2007 a poslední den patnáctidenní lhůty – dne 9.7.2007, bylo řízení 
o pozemkových úpravách v k.ú. Bohutín nad Moravou zahájeno. Rozšíření obvodu pozemkových úprav 
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. SPU 148634/2017/Sv ze dne 29.3.2017 pro k.ú. Bartoňov a 
vyhláškou č.j. SPU 149971/2017/Sv ze dne 29.3.2017 pro k.ú. Bušín vyvěšenými na úřední desce 
pobočky, příslušného obecního úřadu včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup. V navazujících 
částech k.ú. Bušín a Bartoňov byla řízení zahájena dne 18. 4. 2017.  
 
V obvodu pozemkových úprav se nacházejí také pozemky neřešené dle § 2 zákona o celkové výměře 
2,2209 ha v k.ú. Olšany nad Moravou. U těchto pozemků se v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona 
pouze obnovuje soubor geodetických informací, neoceňují se a nesměňují se. K těmto pozemkům byla 
sepsána Dohoda podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. s Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrálním pracovištěm Šumperk dne 11. 6. 2015.  
Zjišťování průběhu hranic pozemků vymezujících obvod KoPÚ Olšany nad Moravou probíhalo ve dnech 
27. až 30.6. 2017 za přítomnosti komise a vlastníků dotčených pozemků. Dotčeným vlastníkům byla 
zaslána pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků č.j. SPU 242525/2017/Sv ze dne 24. 5. 2017, 
dále č.j. SPU 261993/2017/Sv ze dne 1.6.2017. Současně bylo oznámení o zjišťování průběhu hranic 
pozemků zveřejněno formou veřejné vyhlášky č.j. SPU 246327/2017/Sv ze dne 24. 5. 2017 na úřední 
desce pobočky, Obecního úřadu Olšany nad Moravou a způsobem umožňující dálkový přístup.  
Dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků, kterým se upřesnil obvod KoPÚ Olšany nad Moravou, 
probíhalo ve dnech 14. 2. 2018, 16. 4. 2019 a 13.12.2019.  Pozvánky č.j. SPU 043680/2018/Sv ze dne 
29. 1. 2018, č.j. SPU 128263/2019/Sv ze dne 28. 3. 2019 a č.j. SPU 473789/2019/Sv ze dne 25. 11. 
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2019 byly zaslány dotčeným vlastníkům na doručenku. Oznámení na Obecním úřadě v Olšanech bylo 
zveřejněno dopisy č.j. SPU 128269/2019/Sv ze dne 28.3.2019 a č.j. SPU 466989/2019/Sv ze dne 20. 
11. 2019. Pro dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků byla pod č.j. SPU 128097/2019/Sv ze dne 
28. 3. 2019 jmenována nová komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků. 
 
V rámci zpracování dokumentace k určení obvodu pozemkových úprav byl proveden výpočet výměry 
řešeného území ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu. Tato výměra byla porovnána se součtem 
výměr všech parcel v obvodu pozemkových úprav vedených v katastru nemovitostí. Bylo zjištěno, že 
rozdíl je nepatrný a v povolené odchylce, proto byl použit opravný koeficient 1,000000. Katastrální úřad 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk vydal dne 16.5.2019 kladné stanovisko podle § 9 
odst. 6 zákona k převzetí výsledků zeměměřických činností spis. zn. PUP-2/2008-809/6 ze dne 14. 3. 
2018 a 13. 7. 2018, týkající se hranic obvodů KoPÚ Olšany nad Moravou. K dodatečnému zjišťování 
průběhu hranic vydal Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk kladné 
stanovisko podle § 9 odst. 6 zákona o převzetí výsledků zeměměřických činností spis. zn. PUP-2/2008-
809/9 ze dne 16. 5. 2019. 
 
Na podkladě zaměření skutečného stavu dotčeného území a doručených podmínek od orgánů státní 
správy a dotčených organizací vyhodnotil zhotovitel stávající stav upravovaného území z hlediska 
cestní sítě, míry erozního ohrožení, ekologické stability území a vodohospodářských poměrů. 
Výsledkem byla dokumentace rozboru současného stavu odevzdaná zhotovitelem dne 16. 11. 2017. 
V rámci zaměření polohopisu byly v terénu zaměřeny i hranice druhů pozemků a následně bylo 
provedeno porovnání zjištěného skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. 
Zjištěné nesoulady a návrhy změn druhů pozemků byly v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 vyhlášky 
projednány písemně dopisem č.j. SPU 209066/2018/Sv ze dne 30. 4.2018 s Odborem životního 
prostředí Městského úřadu Šumperk a dalších dotčených orgánů.  
V souladu s ustanovením § 9 odst. 7 zákona byl dne 19. 9. 2018 pod č.j. SPU 421837/2018/Sv   
předložen Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálnímu pracovišti Šumperk seznam parcel, 
které jsou dotčeny pozemkovými úpravami Olšany nad Moravou, za účelem vyznačení poznámky 
o zahájení pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Dne 24. 5. 2021 byl pod č.j. SPU 
184584/2021/Sv zaslán Katastrálnímu pracovišti Šumperk seznam parcel po rozšíření obvodu KoPÚ 
Olšany nad Moravou. 
 
Na základě výsledků výše uvedených činností vypracoval zhotovitel KoPÚ Olšany nad Moravou 
v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona 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 ustanovením § 8 odst. 3 zákona byl pro ocenění pozemků v obvodu pozemkových úprav, 
řešených dle § 2 zákona, použit zvláštní právní předpis platný ke dni vyložení soupisu nároků. V tomto 
případě se jedná o zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
platném ke dni 19. 7. 2018 a vyhlášku č. 441/2013 Sb. K provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), ve znění platném ke dni 19. 7. 2018. Ocenění zemědělských pozemků pro 
stanovení nároků vlastníků bylo provedeno, v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 a 5 zákona, dle 
základní ceny uvedené v příloze č. 4 oceňovací vyhlášky, která se zjistí podle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) evidovaných v celostátní databázi a vztažených k zaměření skutečného 
stavu v terénu.  
Soupis nároků vlastníků pozemků byl zaslán, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona, dne 6.9.2018 
pod č.j. SPU 38921/2018/Sv na Obecní úřad v Olšanech k vyložení po dobu 15 dnů. Oznámení 
o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků k veřejnému nahlédnutí bylo také od 12. 9. 2018 po dobu 
15 dnů uveřejněno na úřední desce pobočky včetně způsobu umožňující dálkový přístup. Jednotlivé 
výpisy ze soupisů nároků byly zaslány a doručeny vlastníkům, jejichž pobyt je znám. Pobočka vyzvala 
vlastníky pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili k řešení těchto 
pozemků v pozemkových úpravách, jinak se má za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí. 
Vlastníci pozemků byli dále vyzváni, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili, zda požadují ocenění dřevin 
rostoucích mimo les, nacházejících se na jejich pozemcích. Pobočka k podpoře práv vlastníků pozemků 
svolala na 19.9.2018 konzultační den a dala tak vlastníkům možnost k bližšímu seznámení se 
s obsahem soupisu jejich nároků a vysvětlení dotazů a připomínek. K soupisu nároků bylo podáno ve 
lhůtě stanovené pobočkou šest námitek. Čtyři námitky byly vypořádány písemně, k dalším dvěma 
námitkám byla svolána ústní jednání s dotčenými vlastníky. S vlastníky vedenými na LV  51 a 12 
proběhlo ústní jednání na OÚ Olšany dne 8. 10. 2018 s tím výsledkem, že souhlasí se zařazením svých 
pozemků do pozemkových úprav za dohodnutých podmínek.  
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S vlastníkem na LV 4 bylo osobně jednáno v terénu dne 9. a 30.10.2018 a dále 26.2.2019. Výsledkem 
jednání byl přetrvávající nesouhlas vlastníka, a proto pobočka přistoupila k vyjmutí pozemků dotčeného 
vlastníka z obvodu pozemkové úpravy. Z tohoto důvodu proběhlo dodatečné šetření hranic obvodu dne 
16. 4. 2019.   
V případě změny vlastnictví nebo změny údajů evidovaných v katastru nemovitostí byly soupisy nároků 
aktualizovány a průběžně doručovány dotčeným vlastníkům pozemků. 
  
V průběhu pozemkové úpravy se pobočka zabývala i zjišťováním okruhu právních nástupců účastníků 
řízení, kteří zemřeli, anebo dohledávala vlastníky s neznámým pobytem. Pokud se v provedeném 
šetření podařilo zjistit okruh právních nástupců zemřelého vlastníka, projednávala pobočka návrh 
s těmito osobami, po skončení dědického řízení s novými vlastníky. Pokud se v provedeném řízení 
nepodařilo zjistit okruh právních nástupců zemřelého vlastníka dle sdělení příslušného soudu, 
ustanovila pobočka podle § 5 odst. 4 zákona pro tyto účastníky řízení opatrovníka. Usnesením č.j. SPU 
150910/20219/Sv ze dne 10. 4. 2019 byl ustanoven opatrovník – obec Olšany předpokládaným dědicům 
po zemřelých vlastnících vedených na LV 536 a LV 270. V průběhu řízení KoPÚ bylo dědictví na těchto 
listech vlastnictví částečně projednáno, proto opatrovnictví pro některé spoluvlastníky zaniklo (§ 32 
správního řádu). Pobočka dále Usnesením č.j. SPU 400261/2020/Sv ze dne 3.11.2020 vydala Usnesení 
o ustanovení opatrovníka, v němž ustanovila Obec Olšany opatrovníkem neznámým vlastníkům 
vedených na listech vlastnictví 137, 141, 142 a 179.  
 
V řízení o KoPÚ Olšany nad Moravou byl uplatněn také postup podle § 9 odst. 16 zákona, kdy lze 
o nárok neznámého vlastníka povýšit nárok státu. V případě listu vlastnictví (dále jen LV) 12, 137, 141, 
142, 179 nelze podle údajů vedených v katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka, popř. 
spoluvlastníka. Šetření nezbytných údajů o vlastníkovi, popř. spoluvlastníkovi pozemku bylo 
prokazatelně bezvýsledné, proto se posuzuje takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám.  
Šetření provedené dopisy č.j. SPU 518951/2018/Sv ze dne 16. 11. 2018 a č.j. SPU 513196/2018/Sv ze 
dne 3.12.2018 v centrální evidenci obyvatel Ministerstva vnitra ČR, příslušných obcích a soudech 
bohužel nevedlo k jejich dohledání, ani k dohledání údajů, podle kterých by bylo možné dohledat jejich 
právní nástupce. Přihlásí-li se vlastník nebo jeho právní zástupce pobočce do 5 let od právní moci 
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnický ch práv, poskytne mu pobočka finanční náhradu ve výši 
podle zvláštního právního předpisů v době přechodu pozemku na stát.  
 
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předcházelo zpracování plánu společných zařízení (dále 
jen PSZ), který vychází z výsledků terénních průzkumů, rozboru současného stavu území, zaměření 
polohopisu, platného územního plánu obce Olšany, dalších dostupných dokumentací a požadavků na 
zpřístupnění pozemků v obvodu KoPÚ Olšany nad Moravou. Součástí tohoto plánu byl zejména návrh 
opatření pro zpřístupnění pozemků, dále pak protierozní opatření a vodohospodářská opatření a 
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. PSZ byl zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 
8 až 15 zákona a technickým standardem dokumentace PSZ.  
První projednání PSZ se sborem zástupců vlastníků proběhlo dne 13. 12. 2017 na Obecním úřadě 
v Olšanech. Účelem tohoto jednání bylo seznámení členů sboru se stávajícím stavem, možností návrhu 
prvků plánu společných zařízení. Druhé projednání PSZ proběhlo na schůzi konané 6. 3. 2018. Třetí 
schůze, na které byli členové sboru zástupců vlastníků v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona 
prokazatelně seznámeni s konečnou verzí PSZ, se konala 19. 9. 2018. Poslední schůze se uskutečnila 
16. 6. 2021 a sbor zástupců byl seznámen se změnami PSZ po změně obvodu KoPÚ a odsouhlasil 
taktéž odpuštění uhrazení doplatku při překročení kritéria ceny u vlastníků, kteří vstupují do 
pozemkových úprav pouze s jedním pozemkem, který nelze z technických důvodů umístit tak, aby 
nebylo překročeno kritérium ceny ve prospěch vlastníka (§ 10 odst. 2 věta sedmá zákona). Jedná se 
o listy vlastnictví 120, 441 a 544.  
V souladu s ustanovením § 9 odst. 10 zákona byl PSZ předložen také orgánům státní správy 
k vyjádření. Pobočka obdržela od všech oslovených dotčených orgánů písemná stanoviska k návrhu 
PSZ. Připomínky orgánů státní správy byly v PSZ akceptovány. PSZ byl dne 5.11.2018 posouzen 
Regionální dokumentační komisí pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Komise zhodnotila, že 
předložená dokumentace je zpracována v požadovaném rozsahu a kvalitě. Byly shledány dílčí 
nedostatky, které byly zhotovitelem v plném rozsahu doplněny či opraveny. PSZ byl schválen 
Zastupitelstvem obce Olšany dne 21. 11. 2018 Usnesením z 1. zasedání. Na společná zařízení byla 
použita půda o výměře 28,83 ha. Z toho se stát podílí výměrou 4,70 ha, obec 11,07 ha a ostatní vlastníci 
půdy 13,06 ha.  
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Po projednání a schválení PSZ zhotovitel vyhotovil návrh nového uspořádání pozemků. V souladu 
s ustanovením § 9 odst. 20 zhotovitel projednával návrh nového uspořádání pozemků s jednotlivými 
vlastníky pozemků, rovněž všem vlastníkům předal příslušné soupisy nových pozemků, včetně snímků 
mapy nového uspořádání pozemků. Vlastníci byli zhotovitelem KoPÚ Olšany nad Moravou písemně 
pozváni na osobní projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, které se uskutečnilo dne 11. 7. 
2019 a 1. 8. 2019 v budově č.p. 134 v Klášterci. V případech, kdy se vlastníci pozemků na jednání se 
zhotovitelem nedostavili, a ani se k novému uspořádání pozemků nevyjádřili, vyzvala pobočka 
v souladu s ustanovením § 9 odst. 21 zákona tyto vlastníky dopisy č.j. SPU 504911/2019/Sv ze dne 
9.1.2020 a SPU 351997/2020/Sv ze dne 25. 9. 2020, aby se k návrhu ve lhůtě 15 ode dne doručení 
výzvy vyjádřili. Současně byli vlastníci upozorněni na to, že pokud se ve stanovené lhůtě k novému 
uspořádání pozemků nevyjádří, má se v souladu s ustanovením § 9 odst. 21 zákona za to, že s novým 
uspořádáním pozemků souhlasí. 
Vlastníci vedení na LV č. 29, 165, 268, 269, 510, 548, spoluvlastníci Jiří Ondráček a  Dana Janků  vedení 
na LV 12 podali nesouhlas s návrhem nového uspořádání pozemků. 
LV 12 – Janků Dana (podíl id. 2/68) vlastník nesouhlasí s návrhem z důvodu zapsaného věcného 
břemene, které je dle vlastníka již neplatné, vlastníkovi sděleno písemně, jak v tomto případě 
postupovat. 
LV 12 – Ondráček Jiří (podíl id. 2/68) vlastník nesdělil ani po písemné výzvě důvod nesouhlasu, pouze, 
že na svém nesouhlasu trvá.  
LV 29 – nesouhlas z důvodu znemožnění přístupu k jímce odpadních vod daného vlastníka, proběhlo 
několik jednání s vlastníkem, návrh upraven a vlastníkem odsouhlasen. 
LV 165 – nesouhlas s novou polní cestou, posunutím hranic. Na jednání vysvětleno, že navržená 
parcela je téměř identická se stávajícím stavem, dochází pouze k částečnému posunu v důsledku 
navržené polní cesty (VC17). Vlastníci i přesto trvají na nesouhlasu. 
LV 188, 189 – nesouhlas vlastníků s návrhem, původní požadavek spoluvlastníka bylo možné rozdělení 
spoluvlastnictví na LV 189, i přes urgence zhotovitele k vyjádření, vlastník nesdělil konkrétní požadavky 
na úpravu návrhu. Vlastník trval na nesouhlasu. Později podána i námitka k vystavenému návrhu, poté 
návrh přepracován a vlastníky odsouhlasen. 
LV 268, 269 – nesouhlas s návrhem z důvodu nesouhlasu se zakreslením hranic stávajících pozemků, 
tak jak jsou vedeny v KN. Nesouhlas projednáván osobně, vlastníkovi vysvětleno, že zhotovitel vychází 
z platného stavu vedeného v KN, návrh je vyhotoven v souladu se zákonem, vlastník trvá na svém 
nesouhlasu. 
LV 510 – vlastník nesouhlasil s návrhem z důvodu změny druhu pozemku a navrženou polní cestou. 
Nesouhlas projednán osobně na jednání dne 21. 2. 2020, druh pozemku upraven dle požadavku 
vlastníka, následně byl návrh odsouhlasen. 
 
V rámci řízení o KoPÚ Olšany nad Moravou došlo na základě uzavřených dohod k rozdělení 
spoluvlastnictví na LV 390, 524 a 543 a zapracování do návrhu pozemkových úprav.  
Nové pozemky byly navrženy vlastníkům tak, aby vzhledem k původním pozemkům přiměřeně 
odpovídaly cenou, výměrou, vzdáleností a dle možností i druhem pozemku. Při zpracování návrhu se 
zhotovitel KoPÚ řídil ustanovením § 10 zákona o přiměřenosti kvality, výměry a vzdálenosti původních 
a navrhovaných pozemků.  
 
Kritérium přiměřenosti ceny nových pozemků (rozdíl ± 4 % oproti ceně dle soupisu nároků) bylo 
překročeno ve prospěch vlastníků na LV 154 v k.ú. Bohutín nad Moravou a dále na LV 42, 53, 120, 166, 
212, 377, 441, 544 v k.ú. Olšany nad Moravou. Tito vlastníci byli o této skutečnosti informováni a svůj 
souhlas s uhrazením ceny přesahující toto kritérium vyjádřili podpisem na soupisu nových pozemků. 
Úhrada se v souladu s ust. § 10 odst. 2 zákona nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu – týká se LV 
166 v k.ú. Olšany nad Moravou (vlastník Česká republika – právo hospodařit s majetkem státu Povodí 
Moravy, s.p.). K překročení kritéria ceny ve prospěch vlastníka došlo také u LV 10001 v k.ú. Olšany nad 
Moravou (vlastník Obec Olšany) a na LV 99276 (vlastník Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace). Úhrada rozdílu ceny se 
nevyžaduje u LV 10001 v souladu s § 10 odst. 6 zákona, protože se jedná o majetek obce nabytý pro 
společná zařízení.  V případě pozemků ve vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje v případě, že jsou na 
těchto pozemcích umístěny veřejně prospěšné stavby. 
Kritérium přiměřenosti ceny nových pozemků (rozdíl ± 4 % oproti ceně dle soupisu nároků) bylo 
překročeno v neprospěch vlastníka na LV 205, 327, 10002 a 60000 v k.ú. Olšany nad Moravou, u LV 
131 v k.ú. Bartoňov a u LV 298 v k.ú. Bohutín nad Moravou.  
 



 

SPU 216546/2021/Sv 7 

Kritérium přiměřenosti výměry původních a nových pozemků (rozdíl ± 10 % oproti výměře dle soupisu 
nároků) bylo ve prospěch vlastníka překročeno u LV 166 a LV 10001 v k.ú. Olšany nad Moravou, u LV 
154 v k.ú. Bohutín nad Moravou. V neprospěch vlastníka bylo překročeno u LV 68 a LV 131 v k.ú. 
Bartoňov, LV 10002, LV 60000, LV 205 v k.ú. Olšany nad Moravou a LV 298 v k.ú. Bohutín nad 
Moravou. 
 
Kritérium přiměřenosti vzdálenosti původních a nových pozemků (rozdíl ± 20 % oproti vzdálenosti dle 
soupisu nároků) bylo překročeno u LV 14 a 205 v k.ú. Olšany nad Moravou (ve prospěch vlastníka) a u 
LV 21, 159 a 60000 v k.ú. Olšany nad Moravou a LV 131 v k.ú. Bartoňov (v neprospěch vlastníka). 
Vlastníci na výše uvedených listech vlastnictví s překročením kritérií přiměřenosti výměry, vzdálenosti i 
ceny souhlasili a svůj souhlas vyjádřili podpisem na soupisu nových pozemků.  
 
Zpracovaný návrh KoPÚ Olšany nad Moravou byl, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona, 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů (od 25. 1. 2021 do 24. 2. 2021) na pobočce a na 
Obecním úřadě v Olšanech, Bohutíně, Bušíně a v Rudě nad Moravou. O této skutečnosti byli účastníci 
řízení informováni písemně Oznámením o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav č.j. SPU 
454372/2020/Sv ze dne 14. 1. 2021. Účastníci byli rovněž upozorněni, že ve lhůtě uvedené v oznámení 
mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky, přičemž k později podaným 
námitkám se nepřihlíží. Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou bylo zveřejněno také 
na úřední desce pobočky, Obecního úřadu Olšany, Obecního úřadu Bohutín, Obecního úřadu Bušín, 
Obecního úřadu Ruda nad Moravou a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup.  
K vystavenému návrhu byly ve stanovené lhůtě vzneseny 4 námitky. Námitky podali vlastníci vedení na 
LV 268, 269, 371, 188, 189, spoluvlastník vedený na LV 12. Dotčeným vlastníkům bylo pobočkou 
zasláno písemné sdělení k vypořádání připomínek. V případě námitky podané vlastníky vedenými na 
LV 188 a 189 došlo k přepracování návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou, proto si pozemkový úřad vyžádal 
od dotčených vlastníků nové vyjádření k návrhu po vystavení dle § 11 odst. 2 zákona, návrh byl poté 
těmito vlastníky odsouhlasen. Námitky, podané vlastníky vedenými na LV 268, 269, 371 a 
spoluvlastníkem (podíl id. 2/68) na LV 12, byly písemně vypořádány, ale návrh zůstal nezměněn. 
Po uplynutí doby vystavení návrhu KoPÚ Olšany nad Moravou pobočka, v souladu s ustanovením § 11 
odst. 3 zákona, uskutečnila korespondenční formou závěrečné jednání. V souvislosti 
s epidemiologickou situací z důvodu COVID-19 a z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a 
s ohledem na celkový počet účastníků řízení přistoupila pobočka ke korespondenční formě konání 
závěrečného jednání. Pobočka dopisem č.j. SPU 086613/2021/Sv ze dne 24. 5. 2021 rozeslala 
účastníkům řízení zápis ze závěrečného jednání, a to i s odůvodněním, proč je závěrečné jednání 
provedeno touto formou. V závěrečném jednání byly zhodnoceny výsledky KoPÚ Olšany nad Moravou 
a účastníci byli seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo dále sděleno, že závěrečné jednání v ústní i korespondenční 
formě má pouze informativní charakter a připomínky vznesené na tomto jednání již nemohou žádným 
způsobem ovlivnit rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. S ohledem na výjimečný postup 
provádění závěrečného jednání měli účastníci řízení možnost nejpozději do 7 dnů od doručení zápisu 
ze závěrečného jednání, požádat o doplňující nebo vysvětlující informace.  
 
Konečný návrh komplexních pozemkových úprav odsouhlasili vlastníci 98,47 % výměry tj. 196,69 ha 
(včetně souhlasů dle § 9 odst. 12 zákona). Souhlas s novým uspořádáním pozemků vyjádřili vlastníci 
svým podpisem na formuláři „Soupis nových pozemků“. Tím je, v souladu s § 11 odst. 4 zákona, splněna 
zákonná podmínka pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Olšany nad Moravou a na částech navazujících k.ú. Bohutín nad Moravou, Bartoňov a Bušín, pokud je 
návrh odsouhlasen vlastníky alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení 
§ 2 v pozemkových úpravách. 
 
Stávající věcná břemena a práva evidovaná v katastru nemovitostí zůstanou zachována i na nových 
pozemcích vzniklých v rámci návrhu tak, aby byl zachován jejich původní účel (přístup na pozemky 
vlastníků, vstup na pozemek pro správce sítě atd.) 
Zástavní práva, která váznou na pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav přechází dle ustanovení 
§ 11 odst. 13 zákona na pozemky, které přešly do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. Také 
předkupní práva s věcnými účinky, které váznou na pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav, 
přechází na nové pozemky vlastníka, zavázaného předkupním právem.  
 
V rámci řízení o KoPÚ Olšany nad Moravou bylo svoláno 6 kontrolních dnů, které se konaly ve dnech 
21. 3. 2017, 13. 2. 2018, 24. 9. 2018, 4.2.2019, 19.3.2019 a 14. 9. 2020.  
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V rámci KoPÚ jsou plánované změny katastrálních hranic.  
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Olšany nad Moravou a k.ú. Bušín ruší stávající spůlnou hranici 
katastrálních území procházející nezpevněnou polní cestou. Nová hranice těchto k.ú. je navržena tak, 
aby byla vedena po hranici navržené polní cesty, která je v rámci PSZ navržena k rekonstrukci a 
zpevnění. Navržená hranice obcí je v předmětném úseku zpočátku vedena po levé straně navržené 
polní cesty p.č. 1330 (k.ú. Olšany nad Moravou) a následně přechází kolmo na pravou stranu polní 
cesty p.č. 1054 (k.ú. Bušín). Tato změna byla schválena obecním zastupitelstvem obce Olšany na jeho 
zasedání dne 7. 4. 2021 a obcí Bušín na jeho zasedání dne 19. 5. 2021, byla podepsána Dohoda o 
změně hranic obcí, s dotčenými vlastníky byla změna projednána při projednání návrhu KoPÚ. 
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Olšany nad Moravou a k.ú. Bartoňov (obec Ruda nad Moravou) 
ruší stávající spůlnou hranici katastrálních území procházejících středem původního vodního toku, který 
však již byl napřímen a stávající hranice obcí dosud nebyla upravena. Nová hranice těchto k.ú. je 
navržena tak, aby byla vedena po hranici navrženého vodního toku, který byl v rámci KoPÚ zaměřen 
dle skutečného stavu v terénu.  Navržená hranice obcí je v předmětném úseku vedena po pravém břehu 
vodního toku řeky Moravy p.č. dle návrhu 677 a bude se nacházet v k.ú. Bartoňov. Následně katastrální 
hranice přejde na levý břeh řeky Moravy p.č. dle návrhu 1222, která se bude nacházet v k.ú. Olšany 
nad Moravou a po levém břehu bude pokračovat až do trojmezí s k.ú. Bohutín nad Moravou. Tato změna 
byla schválena obecním zastupitelstvem obce Olšany na jeho zasedání dne 7. 4. 2021 a obcí Ruda nad 
Moravou na jeho zasedání zastupitelstva dne 21. 4. 2021, byla podepsána Dohoda o změně hranic obcí 
a s dotčenými vlastníky byla změna projednána při projednávání návrhu KoPÚ.  
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Olšany nad Moravou a k.ú. Bohutín nad Moravou ruší stávající 
spůlnou hranici katastrálních území procházející středem původního vodního toku, který však již byl 
napřímen a stávající hranice obcí nebyla upravena. Nová hranice katastrálních území je navržena tak, 
aby neprocházela středem bývalého a částečně stávajícího vodního toku, ale je vedena po hranici 
navrženého vodního toku, který byl v rámci pozemkové úpravy zaměřen dle skutečného stavu v terénu. 
Navržená hranice obcí je v předmětném úseku vedena po pravém břehu vodního toku řeky Moravy p.č. 
dle návrhu 882. V předmětném území dochází k navýšení výměry v k.ú. Bohutín nad Moravou na úkor 
k.ú. Olšany nad Moravou o 152 m2. Při následné úpravě hranic k.ú. mezi k.ú. Bohutín nad Moravou a 
k.ú. Bartoňov bude výměra k.ú. Bohutín nad Moravou ponížena o oněch 152 m2. Následná změna 
katastrální hranice mezi k.ú. Olšany nad Moravou a k.ú. Bartoňov tento rozdíl 152 m2 také zohlední a 
celková směna ploch bude provedena v poměru 1:1. Tato změna byla schválena zastupitelstvem obce 
Olšany na jeho zasedání dne 7. 4. 2021 a obcí Bohutín na jeho zasedání dne 14. 4. 2021. Byla 
podepsána Dohoda o změně hranic obcí a s dotčenými vlastníky byla změna projednána při 
projednávání návrhu KoPÚ.  
Poslední navržená změna katastrální hranice mezi k.ú. Bartoňov (obec Ruda nad Moravou) a k.ú. 
Bohutín nad Moravou ruší stávající spůlnou hranici katastrálních území procházející středem původního 
vodního toku, který však již byl napřímen a stávající hranice obcí nebyla upravena. Nová hranice těchto 
k.ú. je navržena tak, aby navazovala na upravovanou katastrální hranici mezi k.ú. Olšany nad Moravou 
a k.ú. Bartoňov, kde průnik těchto hranic bude tvořit trojmezí. Z k.ú. Bohutín nad Moravou do k.ú. 
Bartoňov přechází pozemky o výměře 152 m2. Do k.ú. Bohutín nad Moravou z k.ú. Bartoňov nepřechází 
žádné pozemky, výměra 152 m2 je v k.ú. Bohutín nad Moravou kompenzována výměrou 152 m2 z k.ú. 
Olšany nad Moravou, kde též došlo k úpravě průběhu hranice k.ú. Tato změna byla schválena 
zastupitelstvem obce Ruda nad Moravou na jeho zasedání dne 21. 4. 2021 a obcí Bohutín na jeho 
zasedání zastupitelstva dne 14. 4. 2021. Byla podepsána Dohoda o změně hranic obcí a s dotčenými 
vlastníky byla změna projednána při projednávání návrhu KoPÚ.  
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude změna průběhu katastrální hranice již neměnná. Na 
základě schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Olšany nad Moravou a na částech k.ú. Bohutín nad Moravou, 
Bušín a Bartoňov se změnou katastrální hranice mezi těmito k.ú. a schválenými podklady pro změnu 
katastrální hranice v rámci schvalovacího řízení o digitální katastrální mapě (DKM), pobočka zašle 
žádost o vydání rozhodnutí o změně průběhu katastrálních hranic s požadovanými přílohami 
Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálnímu pracovišti Šumperk, který jako místně příslušný 
správní orgán rozhodne o změně průběhu výše uvedených katastrálních hranic. Změna obecních 
a katastrálních hranic bude zapsána do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv, které bude vydáno pobočkou.  
 
Při zahájení pozemkových úprav byla celková výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav 201,97 
ha, z toho řešená výměra ploch pro KoPÚ 199,75 ha, neřešená výměra ploch pro KoPÚ 2,22 ha. V k.ú. 
Olšany nad Moravou je řešená výměra 197,41 ha, neřešená výměra 2,22 ha. V k.ú. Bartoňov je výměra 
0,99 ha, v k.ú. Bohutín nad Moravou 0,23 ha a v k.ú. Bušín je výměra 1,10 ha.  
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Do pozemkových úprav vstupovalo 131 listů vlastnictví se 628 vlastnickými parcelami v k.ú. Olšany nad 
Moravou, 2 listy vlastnictví s 8 vlastnickými parcelami v k.ú. Bartoňov, 2 listy vlastnictví s 11 vlastnickými 
parcelami v k.ú. Bohutín nad Moravou a 2 listy vlastnictví se 4 vlastnickými parcelami v k.ú. Bušín.  
Dle návrhu pozemkových úprav v k.ú. Olšany nad Moravou vystupuje z pozemkových úprav 130 listů 
vlastnictví se 424 vlastnickými parcelami v k.ú. Olšany nad Moravou, 3 listy vlastnictví se 3 vlastnickými 
parcelami v k.ú. Bartoňov, 2 listy vlastnictví s 2 vlastnickými parcelami v k.ú. Bohutín nad Moravou a 2 
listy vlastnictví se 2 vlastnickými parcelami v k.ú. Bušín.  
Vypracovaný návrh nového uspořádání pozemků splňuje 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. Protierozní opatření jsou zastoupena protierozním 
průlehem PR1 a dále organizačními protierozními osevními postupy OP1 a OP2 na vymezených 
plochách. Vodohospodářská opatření jsou zastoupena návrhem ochranných hrázek OH3, OH4, OH5 a 
OH6. Nové prvky ÚSES nejsou v plánu navrženy. Realizací prvků PSZ dojde ke zlepšení podmínek pro 
racionální hospodaření vlastníků půdy.  
V rámci pozemkové úpravy byly sceleny pozemky v k.ú. Olšany nad Moravou a na částech navazujících 
k.ú. Bohutín nad Moravou, Bušín a Bartoňov. Z původních 651 vlastnických parcel jich v návrhu vzniklo 
431, což činí scelení 66,20 %. Na základě výše uvedeného došlo k naplnění cílů pozemkových úprav.  
 
Toto rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ bude podle ustanovení § 11 odst. 5 zákona oznámeno 
veřejnou vyhláškou a zároveň doručeno všem známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se 
k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se 
dotýká konkrétního účastníka řízení.  
Návrh se všemi náležitostmi se ukládá u Pobočky Šumperk a u Obecního úřadu Olšany, kde lze do 
návrhu nahlédnout. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude toto rozhodnutí předáno 
Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálnímu pracovišti Šumperk k vyznačení poznámky o 
schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí.  
 
Podle § 5 odst. 2 zákona se v řízení o pozemkových úpravách z důvodu využití výsledků pozemkových 
úprav pro obnovu katastrálního operátu používá v zájmu jednoznačné identifikace účastníka jeho 
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo u fyzických osob a název, adresa sídla a 
identifikační číslo u právnických osob.  
 
Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona závazným 
podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše 
úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k 
dotčeným pozemkům 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.  
 
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 13 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. 
 
Dle § 2 zákona slouží výsledky pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování. V souladu se zněním § 12 odst. 2 zákona pobočka 
zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu dle potřeby vlastníků, a 
to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona. Pozemky, které nebyly zahrnuty 
do obvodu řešeného území pozemkových úprav, nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.  
 
Zhotovitel návrhu pozemkových úprav po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o schválení návrhu 
KoPÚ Olšany nad Moravou vypracuje podklady pro obnovu katastrálního operátu na základě 
pozemkových úprav. Následně pozemkový úřad vydá dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona, 
popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene. Po nabytí právní moci tohoto druhého rozhodnutí bude 
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správní řízení o komplexních pozemkových úpravách ukončeno a toto rozhodnutí bude předáno 
příslušnému katastrálnímu pracovišti k zápisu do katastru nemovitostí.  
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení 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 

  
 
 
Přílohy: 
 

1. Seznam účastníků řízení (nedílná součást výrokové části tohoto rozhodnutí) 
2. Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olšany nad Moravou a na části k.ú. Bohutín nad 

Moravou, Bušín a Bartoňov – písemná a grafická část návrhu, kopie vlastníky podepsaného 
návrhu dle příslušného listu vlastnictví 

 
 
Rozdělovník 
 

I. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení, jímž se dle ustanovení § 11 odst. 5 zákona 
k rozhodnutí připojuje z náležitostí návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se 
dotýká konkrétního účastníka řízení 

II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj, Pobočky Šumperk a na úředních deskách Obecního úřadu v Olšanech, 
Bohutíně, Bušíně a Rudě nad Moravou. Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude toto rozhodnutí zveřejněno rovněž 
způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce (bez příloh). 

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

IV. Po nabytí právní moci rozhodnutí obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Šumperk, Americká 2, 787 01 Šumperk k vyznačení poznámky do 
katastru nemovitostí. 

V. Na vědomí „ORIS“ spol. s r.o., Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc 
 
 
Vypraveno dne: 
Viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na protokolu datové zprávy. 
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Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 216546/2021/Sv – Seznam účastníků řízení. 
Tato příloha je nedílnou součástí výroku rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Olšany nad Moravou a v částech navazujících k.ú. Bušín, Bohutín nad Moravou a Bartoňov. 

 

A – Vlastníci dle katastru nemovitostí   

Příjmení, jméno, titul/ název 
Datum narozeni 

/ IČO Adresa / sídlo 
LV/ k.ú. 

Apl Josef 02.09.1944 Truska 77, 789 63 Ruda nad Moravou 12/ Olšany n. M. 

Aplová Jiřina 20.01.1954 č. p. 40, 789 62 Olšany 46/ Olšany n. M. 

Bachtík Jiří Ing.  28.04.1976 č. p. 618, 788 03 Nový Malín 338/ Olšany n. M. 

Bačiková Gerka Michaela 05.03.1981 č. p. 62, 789 62 Olšany 57/ Olšany n. M. 

Bargelová Yvona 14.12.1967 Myslbekova 842/28, 787 01 Šumperk 131/ Olšany n. M.  

Basler Jan   Olšany 7, 789 62, Olšany 12/ Olšany n. M. 

Basler Josef 9.12.1946 Bušín 61, 789 62  12, 174/ Olšany n. M. 

Beneš František   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Benešová Marie   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Beran Stanislav 25.04.1964 č. p. 111, 789 62 Olšany 12, 28/ Olšany n.M. 

Beranová Jiřina 16.03.1941 č. p. 111, 789 62 Olšany 12/ Olšany n. M. 

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

12, 41, 167, 523, 524, 
532, 570/ Olšany n. M. 

Bohatá Eva 21.12.1941 Olbrachtova 1647/7a, Předměstí, 568 02 Svitavy 167/ Olšany n. M. 

Borůvka Jiří 22.09.1957 č. p. 5, 390 02 Lom 21/ Olšany n.M. 

Borůvka Zdeněk 29.11.1978 č. p. 442, 790 64 Vápenná 21/ Olšany n.M. 

Borůvková Jaroslava 20.09.1958 Na Holbě 494, 788 33 Hanušovice 21/ Olšany n.M. 

Brokešová Věra 21.11.1949 Hrubínova 2064/17, 787 01 Šumperk 163/ Olšany n.M. 

Brücknerová Markéta 14.02.1975 Radomilov 24, 789 63 Ruda nad Moravou 183/ Olšamy n.M. 

Březovská Alena 09.12.1960 č. p. 395, 788 14 Petrov nad Desnou 21/ Olšany n.M. 

Cikryt František 07.04.1969 č. p. 81, 789 62 Bušín 12/ Olšany n. M. 

Cikrytová Terezie – 
opatrovník Obec Olšany   adresa neznámá 

141/ Olšany n. M. 

Červenka Jaroslav 26.12.1944 
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, 104 00 Praha 
10 

429/ Olšany n.M. 

Česká republika 00000001 

  

12, 32, 166, 298, 523, 
564, 565,10002, 60000 / 

Olšany n. M. 

Čikl Zdeněk Ing.  12.11.1951 Olšanská 241, 789 63 Ruda nad Moravou 441/ Olšany n. M. 

David František MVDr.  22.12.1978 č. p. 165, 282 01 Přistoupim 139/ Olšany n. M. 

Deckerová Markéta 26.03.1977 č. p. 3, 347 01 Lesná 21/ Olšany n.M. 

Diviš Josef 24.08.1969 č. p. 25, 789 62 Bušín 300/ Olšany n. M. 

Dohnalíková Anna – 
opatrovníka Obec Olšany   adresa neznámá 

179/ Olšany n. M. 

Dohnálek Jan – opatrovník 
Obec Olšany   adresa neznámá 

179/ Olšany n. M. 

Dokoupil Jan 15.08.1951 č. p. 86, 789 62 Olšany 
12, 85/ Olšany n. M. 

Dokoupil Jiří 03.04.1957 č. p. 93, 789 62 Olšany 74/ Olšany n. M. 

Dokoupil Josef Ing.  02.12.1974 č. p. 71, 789 62 Olšany 12/ Olšany n. M. 

Dokoupil Miroslav Ing.  19.03.1948 Revoluční 2043/21, 787 01 Šumperk 12/ Olšany n. M. 

Dokoupil Ondřej Ing.  12.03.1987 č. p. 130, 789 62 Olšany 143/ Olšany n. M. 

Dokoupilová Zdeňka 01.07.1962 č. p. 93, 789 62 Olšany 74/ Olšany n. M. 

DOOKU GROUP, a.s.  6607357 Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4 513/ Olšany n. M. 

Drexler Radomír 02.07.1958 č. p. 44, 789 62 Olšany 

12, 53, 167/ Olšany n. 
M. 
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Dvořák František 14.03.1957 M. R. Štefánika 947/11, 787 01 Šumperk 
77, 532/ Olšany n. M 

Dvořáková Marie 22.11.1931 Školní 250, 789 69 Postřelmov 536/ Olšany n. M. 

Fialová Zdeňka 23.04.1957 Hlaváčova 1161/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8 139/ Olšany n. M. 

Gavlasová Liana 15.05.1955 č. p. 533, 735 33 Doubrava 

77, 532, 536, 565/ 
Olšany n. M. 

Habrová Milica 17.01.1942 Pavlišov 76, 547 01 Náchod 12/ Olšany n. M. 

Haintl Antonín 07.08.1947 Bartoňov 30, 789 63 Ruda nad Moravou 183/ Olšany n. M. 

Haintl Miroslav 23.01.1979 Bartoňov 30, 789 63 Ruda nad Moravou 183/ Olšany n. M. 

Hanke Luboš 19.05.1963 č. p. 63, 789 62 Olšany 56/ Olšany n. M. 

Hanke Petr 15.01.1956 č. p. 80, 789 62 Olšany 58/ Olšany n. M. 

Hanková Jaroslava 19.06.1964 č. p. 63, 789 62 Olšany 
12, 42, 56/ Olšany n. M. 

Hédlová Marie 25.09.1971 č. p. 136, 789 62 Olšany 14/ Olšany n. M. 

Horák Vojtěch 12.05.1944 č. p. 17, 751 11 Hradčany 428/ Olšany n. M. 

Horálková Izida 22.09.1948 Jasanová 110, Lhota, 252 41 Dolní Břežany 156/ Olšany n. M. 

Horníček Milan 22.06.1951 č. p. 79, 789 62 Olšany 86/ Olšany n. M. 

Hýbl Miroslav 08.09.1956 č. p. 77, 789 62 Olšany 
12, 51/ Olšany n. M. 

Hýbl Miroslav 19.10.1980 č. p. 77, 789 62 Olšany 
12, 51/ Olšany n. M. 

Chmelařová Petra Mgr. 04.02.1982 Zimmlerova 2888/37, Zábřeh, 700 30 Ostrava 64/ Olšany n. M. 

Chvojka Peter Mgr. Ph.D. 10.09.1972 č. p. 57, 392 01 Mezná 429/ Olšany n.M. 

Indrová Věra 19.09.1952 U sanatoria 1521/6, 787 01 Šumperk 189/ Olšany n. M. 

J.B.S. reality, s.r.o.  64608832 Staroměstské náměstí 67/17, 784 01 Litovel 359/ Olšany n. M. 

Janhuba Antonín 11.05.1962 č. p. 133, 789 62 Olšany 
71, 570/ Olšany n. M. 

Janků Dana 09.09.1951 Severovýchod 482/24, 789 01 Zábřeh 12/ Olšany n. M. 

Janků Ondřej 20.06.1978 č. p. 61, 789 62 Olšany 60/ Olšany n. M. 

Janků Pavel 21.01.1972 č. p. 177, 789 62 Bušín 170/ Olšany n. M. 

Jarešová Ludmila 13.10.1948 č. p. 35, 789 62 Olšany 94/ Olšany n. M. 

Jílek Karel 17.08.1989 č. p. 62, 789 91 Jakubovice 133/ Olšany n. M. 

Jílková Kateřina Mgr.  23.11.1990 č. p. 62, 789 91 Jakubovice 133/ Olšany n. M. 

Joklík Antonín 09.04.1947 č. p. 5, 789 62 Olšany 48/ Olšany n. M. 

Joklík František 24.03.1955 č. p. 41, 789 62 Olšany 224/ Olšany n. M. 

Joklík Miroslav 06.01.1949 č. p. 4, 789 62 Olšany 54/ Olšany n. M. 

Joklík Zdeněk 15.02.1976 č. p. 4, 789 62 Olšany 

298, 390, 476/ Olšany 
n. M. 

Jurásková Monika 14.09.1974 Zábřežská 268, 788 33 Hanušovice 36/ Olšany n. M. 

Kadlčík Václav 16.09.1978 Prievidzská 2543/38, 787 01 Šumperk 275/ Olšany n. M. 

Kameníček a. s.  25371754 Hostice 150, 789 63 Ruda nad Moravou 381/ Olšany n. M. 

Kašpar Jaromír Ing.  21.08.1949 č. p. 52, 789 62 Olšany 63/ Olšany n. M. 

Kašparová Eva MUDr.  06.04.1943 Hostice 120, 789 63 Ruda nad Moravou 126/ Olšany n. M. 

Kašparová Jana 22.06.1950 č. p. 52, 789 62 Olšany 63/ Olšany n. M. 

Kašparová Marta 07.11.1956 Truska 264, 789 63 Ruda nad Moravou 
12, 42/ Olšany n. M. 

Kauerová Milena 17.03.1972 Závořická 555, 789 69 Postřelmov 
12, 67/ Olšany n. M. 

Kinclová Ludmila Mgr.  02.07.1945 Sedlákova 490/9, Stránice, 602 00 Brno 388/ Olšany n. M. 

Kirchstein Robert Ing.  23.07.1946 č. p. 101, 789 62 Olšany 
79, 328/ Olšany n. M. 

Kirchsteinová Alica 17.12.1949 č. p. 101, 789 62 Olšany 
79, 328/ Olšany n. M. 
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Klimeš Josef   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Klimešová Marie   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Kobza Ladislav 24.09.1972 č. p. 38, 789 62 Bušín 12/ Olšany n. M. 

Komárová Jana 21.06.1965 č. p. 99, 789 01 Horní Studénky 19/ Olšany n. M. 

Koštuřík Martin 10.01.1977 Flemingova 2842/11, Hranice, 733 01 Karviná 

77, 532, 536, 565/ 
Olšany n. M. 

Koštuřík Milan 23.11.1951 Budovatelská 461/17, Poruba, 708 00 Ostrava 

77, 532, 536, 565/ 
Olšany n. M. 

Kováč Pavel 02.08.1990 Bratrušovská 2727/11, 787 01 Šumperk 
12, 175/ Olšany n. M. 

Králová Miroslava 29.03.1956 Na Potůčku 80, 747 41 Hradec nad Moravicí 
12, 167/ Olšany n. M. 

Krátká Libuše 12.04.1958 č. p. 64, 789 62 Bušín 
268, 269/ Olšany n.M. 

Krátká Marie 03.11.1965 č. p. 67, 789 62 Bušín 165/ Olšany n. M. 

Krátký František 07.03.1958 č. p. 64, 789 62 Bušín 

12, 180, 268, 269/ 
Olšany n. M. 

Krátký Milan 16.02.1960 č. p. 67, 789 62 Bušín 165/ Olšany n. M. 

Kraus Jiří Ing.  24.01.1975 Olšanská 335, 789 63 Ruda nad Moravou 

154/ Bušín; 149, 543/ 
Olšany n. M. 

Krystek Zbyněk 16.06.1966 č. p. 85, 760 01 Racková 159/ Olšany n. M. 

Kubíček Jaroslav 01.05.1968 č. p. 58, 789 62 Olšany 122/ Olšany n. M. 

Kubíček Jaroslav 19.01.1993 č. p. 58, 789 62 Olšany 176/ Olšany n. M. 

Kubíček Zdeněk 13.07.1971 č. p. 170, 789 62 Olšany 91/ Olšany n. M. 

Kubíčková Jiřina 30.01.1956 Za školou 827, 789 61 Bludov 
77, 532/ Olšany n. M 

Kučerová Jindřiška 24.07.1969 č. p. 19, 789 62 Olšany 78/ Olšany n. M. 

Kulp Charles Jaromír 02.07.1962 Dominikánská 264/2, Brno-město, 602 00 Brno 144/ Olšany n. M. 

Kulp Thomas Jan   
Meritt Lane 1563, 945 50 Livermore, UNITED 
STATES OF AMERICA 

144/ Olšany n. M. 

Kužel Jan 28.05.1996 č. p. 110, 789 62 Olšany 541/ Olšany n. M. 

Kužíla Martin 10.07.1976 Langrova 197/31, 787 01 Šumperk 
12, 167/ Olšany n. M. 

Kužílová Helena 22.07.1974 Jugoslávská 2740/13, 787 01 Šumperk 
12, 167/ Olšany n. M. 

Kvapilíková Jana 14.09.1958 Truska 79, 789 63 Ruda nad Moravou 125/ Olšany n. M. 

Lahola Břetislav 13.08.1954 č. p. 6, 789 62 Olšany 325/ Olšany n. M. 

Langer Jiří MUDr. 20.09.1959 Horní lán 1210/29, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
12, 167/ Olšany n. M. 

Malinová Jana 19.06.1949 Brněnská 484/48, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 181/ Olšany n. M. 

Matějček Aleš 20.06.1978 Stará 288, 789 61 Bludov 
12, 120/ Olšany n. M. 

Matějček Tomáš 02.05.1986 č. p. 144, 789 62 Olšany 270/ Olšany n. M. 

Mazák Alois Ing. 18.12.1946 Komňátka 81, 789 64 Bohdíkov 510/ Olšany n. M. 

Mazák Jiří Ing. MBA 17.04.1975 Komňátka 14, 789 64 Bohdíkov 427/ Olšany n. M.  

Minář Hynek – opatrovník 
Obec Olšany   adresa neznámá 

137/ Olšany n. M. 

Minářová Anna – opatrovník 
Obec Olšany   adresa neznámá 

137/ Olšany n. M. 

Mrázková Michaela Ing.  17.12.1981 Dalovská 371, 257 26 Divišov 64/ Olšany n. M. 

Mutina Michal Ing.  27.06.1992 č. p. 153, 789 62 Olšany 544/ Olšany n. M. 

Najman Jaroslav 11.02.1948 Slovanská 271/8, 787 01 Šumperk 212/ Olšany n. M. 

Najmanová Monika 10.08.1969 Jugoslávská 2738/9, 787 01 Šumperk 212/ Olšany n. M. 

Nemeškal Josef 23.07.1941 Nádražní 183, 790 70 Javorník 135/ Olšany n. M. 
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Obec Bušín  00302457 č. p. 84, 789 62 Bušín 10001/ Bušín 

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

12, 390, 524, 543, 
10001/ Olšany n. M. 

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

202/ Olšany n. M. 

Ondráček Jiří 31.12.1966 č. p. 158, 789 62 Olšany 12/ Olšany n. M. 

Ondráček Josef 30.11.1960 č. p. 147, 789 62 Bušín 

258, 269, 475/ Olšany 
n. M. 

Ondráčková Alena 23.11.1961 č. p. 147, 789 62 Bušín 475/ Olšany n. M. 

OP papírna, s.r.o.  25128612 č. p. 18, 789 62 Olšany 

131/ Bartoňov; 298/ 
Bohutín n. M. 377/ 

Olšany n. M. 

Opletalová Jarmila 14.09.1947 tř. Obr. míru 1273/10, 792 01 Bruntál 12/ Olšany n. M. 

Osladil Josef 09.03.1933 č. p. 94, 789 62 Bohutín 130/ Olšany n. M. 

Osladilová Jiřina 24.09.1934 č. p. 94, 789 62 Bohutín 130/ Olšany n. M. 

Pech Robin 26.04.1988 Jana Opletala 1632/22, 434 01 Most 36/ Olšany n. M. 

Pitáková Jana 27.01.1964 
Švabinského 567, Týnské Předměstí, 344 01 
Domažlice 

77, 536/ Olšany n. M. 

Polách Karel 28.02.1986 Jihlavská 412/16, Bohunice, 625 00 Brno 
188, 189/ Olšany n. M. 

Polášek Jan 09.05.1948 č. p. 80, 789 01 Zborov 
38, 223/ Olšany n. M. 

Polášková Arnoštka 13.11.1949 č. p. 80, 789 01 Zborov 223/ Olšany n. M. 

Pospíšil Jan 21.05.1981 č. p. 67, 789 62 Olšany 62/ Olšany n. M. 

Pospíšil Milan 26.07.1961 č. p. 62, 789 91 Jakubovice 465/ Olšany n. M. 

Pospíšil Pavel 18.04.1964 Družstevní 830, 788 13 Rapotín 466/ Olšany n. M. 

Pospíšil Petr 08.03.1968 č. p. 162, 789 62 Olšany 12/ Olšany n. M. 

Pospíšilová Alžběta 15.08.1964 č. p. 144, 789 62 Olšany 295/ Olšany n. M. 

Pospíšilová Jana 04.11.1967 č. p. 162, 789 62 Olšany 12/ Olšany n. M. 

Procyk Pavel 20.04.1977 č. p. 162, 789 62 Bušín 193/ Olšany n. M. 

Reichlová Jana Ing.  03.03.1976 Olšanská 335, 789 63 Ruda nad Moravou 

154/ Bušín; 149, 543/ 
Olšany n.M. 

RP a Z odpady s.r.o.  29203945 č. p. 384, 788 03 Nový Malín   

Rychlíková Lucie 01.07.1979 
Nové Dvory-Kamenec 3759, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek 

77, 532, 536, 564, 565/ 
Olšany n. M. 

Římskokatolická farnost 
Klášterec  49561065 Klášterec 33, 789 62 Olšany 

  

Schön Josef 17.05.1948 č. p. 128, 789 62 Bušín 12/ Olšany n. M. 

Sípos Štefan 26.09.1959 č. p. 33, 789 62 Olšany 150/ Olšany n. M. 

Síposová Marie 08.05.1963 č. p. 33, 789 62 Olšany 150/ Olšany n. M. 

Smyčka Bohumil 21.08.1947 Třebízského 118/10, 789 01 Zábřeh 59/ Olšany n. M. 

Smyčková Helena 17.03.1948 Třebízského 118/10, 789 01 Zábřeh 59/ Olšany n. M. 

Sokyrlei Mykola 22.05.1973 č. p. 65, 789 62 Olšany 548/ Olšany n. M. 

Straka Jaromír Ing.  06.01.1956 Skalní 761, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 181/ Olšany n. M. 

Straka Petr 07.09.1975 č. p. 112, 789 62 Bušín 187/ Olšany n. M. 

Šén Jan   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Šimková Hana 29.07.1984 č. ev. 9, 788 15 Hraběšice 131/ Olšany n. M.  

Šimková Jiřinka 10.04.1935 Evaldova 1880/38, 787 01 Šumperk 131/ Olšany n. M.  

Šubrt František – opatrovník 
Obec Olšany   adresa neznámá 

142/ Olšany n. M. 

Šubrt Jaroslav Ing.  04.06.1957 Bartoňov 5, 789 63 Ruda nad Moravou 289/ Olšany n. M. 

Šubrtová Jaroslava 30.12.1958 Bartoňov 5, 789 63 Ruda nad Moravou 289/ Olšany n. M. 
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Šula Marek 29.06.1969 č. p. 3, 789 62 Bušín 65/ Olšany n. M. 

Švéda Zdeněk 24.07.1934 č. p. 98, 789 01 Horní Studénky 39/ Olšany n. M. 

Švub Zdeněk 01.03.1946 č. p. 82, 789 62 Olšany 
12, 16/ Olšany n. M. 

Švubová Anna 06.03.1951 č. p. 82, 789 62 Olšany 12, 16/ Olšany n. M. 

Tempír Jan 04.04.1970 č. p. 45, 789 62 Olšany 

12, 167, 282/ Olšany n. 
M 

Tempír Josef   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Tempír-Kotrlý Jan 28.12.1927 Olšany 94, 789 62 Olšany 536, 565/ Olšany n. M. 

Tempír-Kotrlý Karel 31.08.1962 Tylova 961, 564 01 Žamberk 536,565/ Olšany n. M. 

Tempír-Kotrlý Karel – 
opatrovník Obec Olšany 24. 7. 1938 Kunešova 508, Domažlice 344 01  

536, 565/ Olšany n. M. 

Tempírová-Kotrlá Jitka 30.01.1952 č. p. 94, 789 62 Olšany 

77, 532. 536/ Olšany n. 
M. 

Tollerián Josef 17.03.1952 V Háječku 1804/16, 789 01 Zábřeh 12/ Olšany n. M. 

Trunda Jaromír 25.02.1971 Hamerská 632/15, Holice, 779 00 Olomouc 12/ Olšany n. M. 

Trundová Hana 20.08.1969 Hamerská 631/13, Holice, 779 00 Olomouc 12/ Olšany n. M. 

Tylšarová Ivana 05.02.1956 Na Vyhlídce 1915/22, 789 01 Zábřeh 25/ Olšany n. M. 

Ulrichová Marie 05.04.1951 Hrubínova 2063/15, 787 01 Šumperk 163/ Olšany n. M. 

ÚSOVSKO a. s.  60793015 č. p. 33, 789 73 Klopina 138/ Olšany n. M. 

Uvízlová Šárka 28.11.1971 Starobranská 44/11, 787 01 Šumperk 212/ Olšany n. M. 

Václavková Aleksandra 
Jolanta 27.04.1983 8. května 1756/46, 787 01 Šumperk 

270/ Olšany n. M. 

Václavková Jarmila 07.04.1962 Hrabenov 279, 789 63 Ruda nad Moravou 274/ Olšany n. M. 

Valenta Jaroslav 28.06.1941 Demlova 406/15, Lazce, 779 00 Olomouc 158/ Olšany n. M. 

Valentová Anna 29.12.1955 č. p. 51, 789 01 Vyšehoří 12/ Olšany n. M. 

Valouch Pavel 02.09.1976 č. p. 177, 789 62 Olšany 371/ Olšany n. M. 

Vaňková Helena Mgr.  04.06.1943 Jírovcova 553/10, Kohoutovice, 623 00 Brno 36/ Olšany n. M. 

Vaňková Milada Mgr.  07.07.1944 Švermova 1036/7, 779 00 Olomouc 36/ Olšany n. M. 

Varmužová Anna 26.06.1946 č. p. 42, 789 62 Bušín 12/ Olšany n. M. 

Večerková Ivana Ing.  26.08.1977 
Zvonařova 494/18, Beroun-Město, 266 01 
Beroun 

164/ Olšany n. M. 

Verner Petr 04.11.1978 č. p. 75, 561 61 Červená Voda 343/ Olšany n. M. 

Viktorin Petr 05.01.1979 č. p. 280, 788 03 Nový Malín 375/ Olšany n. M. 

Vítovcová Marie 24.02.1964 Vančurova 1752/12, 390 01 Tábor 21/ Olšany n.M. 

Vítovec Daniel 10.12.1983 č. p. 5, 390 02 Lom 21/ Olšany n.M. 

Vizina Petr 10.01.1973 Americká 1607/4, 787 01 Šumperk 
12, 120/ Olšany n. M. 

Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s.  47674954 Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk 

341/ Olšany n. M. 

Voglová Božena   adresa neznámá 12/ Olšany n. M. 

Vrba Radomír 27.12.1971 č. p. 42, 789 62 Olšany 386/ Olšany n. M. 

Vykoukalová Jarmila 27.12.1941 Vápencová 418/8, Podolí, 147 00 Praha 4 148/ Olšany n. M. 

Zatloukal Zdeněk 18.09.1957 č. p. 51, 789 62 Olšany 414/ Olšany n. M. 

Zatloukalová Marie 24.09.1962 Jesenická 1763/55, 787 01 Šumperk 414/ Olšany n. M. 

ZEAS Březná a.s.  47673788 nám. Míru 4, 789 91 Štíty 327/ Olšany n. M. 

Žaliová Marie 01.03.1942 Severovýchod 479/19, 789 01 Zábřeh 12/ Olšany n. M. 

Žiška Jan 08.03.1959 č. p. 57, 789 62 Olšany 245/ Olšany n. M. 

B – Pravděpodobní dědicové dle § 5 odst. 4 zákona  

Okruh dědiců po Josefu Baslerovi, nar. 9.12.1946  

Basler Josef 24.08.1972 č. p. 9, 789 62 Bušín 
12, 174/ Olšany n. M. 

Šromová Květa 24.5.1969 Bartoňov 2, Ruda nad Moravou  
12, 174/ Olšany n. M. 
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Okruh dědiců po Janu Tempírovi-Kotrlém, nar. 28. 12. 1927  

Marie Tempírová-Kotrlá 16.12.1927 Olšany 94, 789 62 Olšany 536/ Olšany n. M. 

Jitka Tempírová-Kotrlá 
PhDr. 30.1.1952 Olšany 94, 789 62 Olšany 

536/ Olšany n. M. 

Jana Osuchová 31.5.1956 Čujkova 48a, Ostrava Zábřeh 536/ Olšany n. M. 

Jan Tempír-Kotrlý 3.2.1959 A.Kašpara 200, 789 61 Bludov 536/ Olšany n. M. 

Okruh dědiců po Marii Ulrichové, nar. 5. 4. 1951  

Jaroslav Ulrich 5.5.1946 Hrubínova 2063/15, Šumperk 163/ Olšany n. M. 

Jaroslava Ulrichová 12.7.1974 Hrubínova 2063/15, Šumperk 163/ Olšany n. M. 

Jana Ulrichová 15.9.1987 Hrubínova 2063/15, Šumperk 163/ Olšany n. M. 

C – Subjekty s jinými právními vztahy   

Domov Paprsek Olšany, 
příspěvková organizace  75004054 č. p. 105, 789 62 Olšany 

202/ Olšany n. M. 

Lesy České republiky, s.p.  42196451 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec Králové 

32/ Olšany n. M. 

Povodí Moravy, s.p.  70890013 Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

166/ Olšany n. M.; 68/ 
Bartoňov; 154/ Bohutín 

n. M. 

Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa Olomouc 65993390 Wolkerova 24a, 799 11 Olomouc 

564, 565/ Olšany n. M. 

Státní pozemkový úřad  01312774 Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

298, 523, 10002/ 
Olšany n. M. 

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových  69797111 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 
Praha 2 

12, 60000/ Olšany n. M. 

 
D – Účastníci řízení z jiných právních vztahů (na vědomí) k.ú. Olšany nad Moravou 

ČEZ Distribuce, a.s. 24729035 Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
LV 338, 544, 467, 77, 

41, 16, 32, 10001/ 
Olšany n. M. 

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj 

 Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice V – 
zelené Předměstí 

LV 343/Olšany n. M. 

 
E – Další účastníci řízení (na vědomí)  

Obec Bohutín 00302392 Bohutín 65, 789 62 Bohutín 

Obec Ruda nad Moravou 00303313 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou 
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