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ROZHODNUTÍ

Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko
(dále jen "pozemkoVÝ úřad"), ze dne 8. února 2011 čj. PÚ 650/07/Sv/245, byl podle § 11
odst. 4 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 souladu s příslušnými
ustanoveními zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skalice nad Svitavou
s rozšířením do přilehlé části katastrálního území Jabloňany, katastrálniho území Mladkov
u Boskovic, katastrálního území Sebranice u Boskovic a katastrálního území Svitávka,
zpracovaný jménem firmy DWK GEO spol. s r.o., nám. Karla IV. 5/5, PSČ 628 00 Brno,
číslo zakázky 21/161/2008 KU, Ing. Pavlem Králíkem, který je osobou úředně oprávněnou
k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. dubna 2011.

V souladu s tímto schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav pozemkový úřad

rozhodl
podle § 11 odst. 8 zákona o

1. výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v obci a katastrálním
území Skalice nad Svitavou s rozšířením do přilehlé části katastrálního území
Jabloňany, katastrálního území Mladkov u Boskovic, katastrálního území
Sebranice u Boskovic a katastrálního území Svitávka tak, jak je uvedeno v příloze
Č. 1 (bilance pozemků), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, v katastrální
mapě (příloha Č. 5) a geometrických plánech Č. 184-22/2011 (příloha Č. 6),
415-49/2010 (příloha Č. 7), 333-49/2010 (příloha Č. 8),609-49/2010 (příloha Č. 9)

2. zrušení věcného břemene k nemovitostem tak, jak je uvedeno v příloze Č. 3
(rušená věcná břemena)



3. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona, a to tak, že dotčení vlastníci
uhradí Ministerstvu zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu Blansko částku
představující rozdíl ceny nových a původních pozemků v termínu do 90 dnů
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Seznam dotčených vlastníků a výše
úhrady je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení:

Vzhledem ke skutečnosti, že toto rozhodnutí se týká velkého počtu účastníků řízení, jsou
tito účastníci řízení uvedeni v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

o v,ODUVODNENI
Pozemkový úřad schválil rozhodnutím ze dne 8. února 2011 čj. PÚ 650/07/Sv/245, které

nabylo právní moci dne 2. dubna 2011, návrh komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Skalice nad Svitavou s rozšířením do přilehlých částí katastrálních
území Jabloňany, Mladkov u Boskovic, Sebranice u Boskovic a Svitávka.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh komplexních
pozemkových úprav závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona,
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.

a základě výše uvedeného, digitální katastrální mapy a geometrických plánů
č. 184-22/2011,415-49/2010, 333-49/2010 a 609-49/2010 vyhotovených fmnou DWK. GEO
spol. s r. o., se mění vlastnická práva a ruší věcná břemena tak, jak je uvedeno v přílohách
tohoto rozhodnutí. Pozemky, které nebyly zahrnuty do obvodu pozemkových úprav
a pozemky, které nevyžadovaly řešení ve smyslu § 2 zákona a byl u nich pouze obnoven
soubor geodetických informací, nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.

V případě, že došlo k překročení kritéria ceny ve prospěch vlastníka (ve smyslu § 10 odst. 2
zákona), vlastník souhlasil s uhrazením příslušného rozdílu v ceně. Seznam dotčených
vlastníků a výše úhrady je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 10 zákona toto rozhodnutí pozemkový úřad oznamuje
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu,
na úřední desce Obecního úřadu Skalice nad Svitavou, na úřední desce Městského úřadu
Boskovice, na úřední desce Úřadu městyse Svitávka, na úřední desce Obecního úřadu
Jabloňany, na úřední desce Obecního úřadu Sebranice a na úřední desce Obecního úřadu Lhota
Rapotina. Dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, se toto rozhodnutí zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
www.eagri.cz (bez příloh). Současně se doručuje katastrálnímu úřadu a všem vlastníkům
pozemků a osobám dotčeným zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva
známým pozemkovému úřadu (dle § 5 odst. 3 zákona účastníka řízení, který není znám nebo
jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení o pozemkových úpravách opatrovník, dle § 5 odst. 4
zákona zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, a soud o dědictví
pravomocně usnesením ještě nerozhodl, doručuje se toto rozhodnutí osobám podle sdělení
soudu nebo soudního komisaře; v případech, že soud nebo soudní komisař sdělení nepodal,
zastupuje tyto osoby opatrovník - v katastru nemovitostí bude nadále ve smyslu § 11 odst. 11
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zákona evidován jako vlastnik takového předmětu dědictví zůstavitel, a to až do doby
provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců). Osobám,
kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí připojí jen ta část přílohy, která se dotýká
konkrétni osoby. Rozhodnutí se všemi přílohami je přístupné k veřejnému nahlédnutí
na pozemkovém úřadě (kancelář č. 13) a na Obecním úřadě ve Skalici nad Svitavou (kancelář
starosty). Přílohy rozhodnutí týkající se přilehlých katastrálních území jsou přístupné
k nahlédnutí na příslušných obecních úřadech. Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí týká
velkého počtu osob, jsou tyto osoby uvedeny ve zvláštní příloze, která tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí, a jeho doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se rozhodnutí vyvěsí
způsobem v místě obvyklým bez zvláštní přílohy. Příloha rozhodnutí je přístupná k veřejnému
nahlédnutí na výše uvedených místech; uvedeným osobám bude vydán ověřený opis, pokud
o to požádají. Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15denní lhůty, která počne
běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou (§ 11 odst. 10 zákona).

V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona zanikají tímto rozhodnutím dosavadní nájemní
vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem (§ 15 zákona) k předmětným
pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. Věcná břemena, která váznou na pozemcích
zahrnutých do pozemkových úprava nejsou tímto rozhodnutím rušena, přecházejí na pozemky
podle schváleného návrhu pozemkových úprav. Zástavní právo, které vázne na pozemku
zahrnutém do pozemkových úprav, přechází 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 kjinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (§ 11 odst. 13
zákona).

Současně s tímto rozhodnutím bude do katastru nemovitostí zapsáno rozhodnutí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice
č.j. OR-10012011-731 ze dne 14. června 2011 o schválení změny průběhu části katastrální
hranice mezi katastrálními územími Jabloňany a Skalice nad Svitavou, kdy bude převedena
část katastrálního území Ska1ice nad Svitavou do katastrálního území Jabloňany (lokalita nad
cyklostezkou, místní trať "Na strání"), vydaném na základě dohody obou obcí ze dne 5. května
2010 o změně průběhu části obecní hranice.

Výsledek komplexních pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální operát.
Tento obnovený katastrální operát se stává platným dnem právní moci tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ O OPRA VNÉM PROSTŘEDKU

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (§ 11 odst. 8 zákona).

Ing. Stanislav Skřipský
ředitel Pozemkového úřadu Blansko
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Přílohy
1. Bilance pozemků
2. Seznam účastníků řízení a osob dotčených zrušením věcného břemene nebo změnou

zástavního práva
3. Rušená věcná břemena
4. Seznam dotčených vlastníků a výše úhrady podle § 10 odst. 2 zákona
5. Katastrální mapa katastrálního území Ska1ice nad Svitavou
6. Geometrický plán č.184-22/2011 pro katastrální území Jabloňany
7. Geometrický plán č. 415-49/2010 pro katastrální území Mladkov u Boskovic
8. Geometrický plán č. 333-49/2010 pro katastrální území Sebranice u Boskovic
9. Geometrický plán č. 609-49/2010 pro katastrální území Svitávka

(přílohu č. 5-9. obdrží pouze Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice)

Rozdělovník:
I. Obdrží do vlastních rukou vlastníci pozemků a osoby dotčené zrušením věcného břemene
nebo změnou zástavního práva známé pozemkovému úřadu (uvedeni v příloze č. 2). Osobám,
kterým se rozhodnutí doručuje, se dle ustanovení § 11 odst. 10 zákona k rozhodnutí připojuje
jen ta část příloh, která se dotýká konkrétního účastníka řízení.

II. Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 11 odst. 10 zákona oznamuje veřejnou vyhláškou,
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu, na úřední desce Obecního
úřadu Skalice nad Svitavou, na úřední desce Městského úřadu Boskovice, na úřední desce
Obecního úřadu Sebranice, na úřední desce Obecního úřadu Jabloňany, na úřední desce Úřadu
městyse Svitávka a na úřední desce Obecního úřadu Lhota Rapotina; současně se v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu toto rozhodnutí zveřejňuje na adrese www.eagri.cz
(bez příloh).

III. Obdrží na doručenku po nabytí právní moci Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Boskovice, Hybešova 5,68001 Boskovice.

Vyvěšeno: 1. 7. ,ON 7- /
Sejmuto:
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