
Zápis
z úvodního jednáni

v řízeni o zahájeni komplexnich pozemkových úprav v katastrálnim území
Cachotín konaného dne 10. 3.2017 v sále Obecniho úřadu č.p.77, v obci

Čachotin

Přítomni: dle prezenčni listiny - 69 účastníků

Řaany program:
1. Uvodni slovo pracovnika Pobočky Státniho pozemkového úřadu v Havlíčkově Brodě

a seznámeni s programem jednání
2. Průběh zpracování Komplexní pozemkové úpravy (dále jen ,,XoPÚ")
3. Slovo zpracovatele KoPÚ
4. odsouhlasení středu obce
5. lnformace o sboru zástupců a jeho volba
6. Diskuse

Ad 1) tJvodni s/oyo - pracovník Pobočky Havlíčkův Brod lng. Miroslav Šimon přivítal
úóastníky úvodního jednání, představil přítomným zástupce zpracovatele Sdružení
Agroprojekce Litomyšl spol, s r.o. a Geodézie Východní Čechy lng. Aleše Černého a p.
Ondřeje Pavlíčka, pracovníka pozemkového úřadu lng, Blanku Hladíkovou, starostu Obce
Cachotín Jiřiho Rychlého a seznámilje ve stručnosti s programem úvodniho jednání.

Seazámení s kornplexttínti pozemkavýrni úpravami
V úvodu byli úóastníci řízení seznámeni se základním informacemi o KoPÚ.

. řízení bylo zahájeno 3. 5. 2013 veřejnou vyhláškou ze dne 1B.4.2a13 - na základě
žádosti vlastníku vlastnících 59 o/o zem. pudy (273 ha z 464 ha),

. důvody podání žádosti byly ujasnění vlastnických vztahů, odstranění roztřištěnosti
pozemku, jejich zpřístupnění a ochrana ZPF před erozí a povodněmi,

. po zahájení řízeni byl navržen obvod po dohodě s katastrálnim úřadenr - 509 ha
(celková výměra k.ú, je 630 ha).

Vřízení o pozemkových úpravách je postupováno podle zákona č. 13912002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákana č. 22911991 Sb,, o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdéjších
předpisů, vyhlášky č.13/2014 Sb,, o postupu při provádění pozemkových úprav a
náležitostech pozemkových úprav, zákona č.25612013 Sb., o katastru nemovitostí. vyhlášky
č.35712013 Sb,, o katastru nemovitostí, oceňovací vyhlášky č. 441/20,13 Sb., ve znění
pozdějších předpisú v souladu se zákonem o oceňování maietku č. ,t511199Z Sb.
Předmětem pozemkových úprav jsou nemovitosti v k.ú. Čachotín bez ohledu na dosavadni
způsob užívání a existující vlastnické a užívaci vztahy k pozenrkúm zahrnutých do obvodu
KoPÚ stanoveného pozemkovým úřadenr. (Obvod lze ještě upravit na základě výsledku
šetření hranic.)

Zadavatelem výběrového řízení pro zakázku Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú.
Čachotín byl Státní pozemkový úřad. Veřejnou soutěž vyhrálo výše jmenované Sdružení,
které podalo nejnižší cenovou nabídku. Toto sdružení je oprávněné a odborně zpúsobilé
k zajištění předmětné zakázky.

Po všeobecné informaci o významu a účelu KoPÚ pracovnik pobočky lng, Simon
popsal postup prací KoPÚ. Nejprve přítomné seznámil s předpokládaným obvodem KoPÚ a
jeho výměrou, počtem účastníku řizení, počtent parcel a vysvětlil pojmy vnítřni a vnější
obvod, zásady jeho návrhu a rozdíl mezi pozemky řešenými dle § 2, neřešenými dle §3 a
pozemky mimo obvod PÚ.



Ad 2) Pruběh zpracovátli KoPŮ - p. Šimon informoval, že připravné práce začaly na jaře
v roce 2017 zeméměřičskou připravou pro zjišťování průběhu hranic pozemků, Upozornil na
to,žeje třeba nepoškozovat měřické znaóky. Pro tyto a další práce konané vrámci KoPÚ
mohou zpracovatelé návrhu na základě písemného povéřeni vstupovat a vjiždět na
pozemky.

Bylo zmíněno také pár vět k zeměměňckým činnostem. ke kterým iiž došlo (revize a
doplnění bodového pole), a ke kteným teprve dojde (určení obvodu KoPÚ-zjišťování hranic
pozemků, zjišt'ování hranic pozemků neřešených, zjišt'ování hranic pozemků lesních,
zaměření skutečného stavu).

V soupisu nárokú vlastníkú jsou pozemky rozděleny na pozemky v obvodu úprav-
řešené (ocenění dle BPEJ-základní cenou, ocenění trvalých travních porostú, určení
vzdálenosti), na pozemky v obvodu pozemkových úprav - neřešené a na pozemky mimo
obvod pozemkových úprav. Vlastníkům byl vysvětlen pojem ,,opravný koeficient", jelikož
zpravidla součet výměr vedených v katastru nemovitostí všech řešených pozemkú
neodpovídá výměře zjištěné přesným méřením těchto pozemků. Ocenění slouží pouze pro
účely KoPU.

Vlastnímu návrhu nového uspořádání pozemkú předchází plán společných zařízení
(dále jen ,,PSZ"). Je v něm obsažen přehled všech navržených společných zařizení vóetně
změn druhu pozemkú a tvoří budoucí kostru uspořádání krajiny.

Plán společných zařízení řeší:
a) opatření sloužíci ke zpřístupnění pozemku (polní cesty, mostky, propustky apod.),

polní cesty propojují obce, zpřístupňují krajinu a činízemědělské území prostupnější
b) opatřeni sloužici k ochraně a tvorbě životního prostředí (výsadba zeleně apod.)
c) protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu (protierozní meze,

prúlehy, záchytné přikopy, vsakovací pásy, atd,)
d) vodohospodářská opatřeni. potřebná k neškodnému odvedení povrchových vod a

ochraně území před záplavami (nádže, ochranné hráze atd.)
Pozemkový úřad předloží plán společných zařizení k posouzeni, projednání a

připadnému doplnění sboru zástupcú, dotčeným orgánům státní správy a správcum
dotčených zařtzeni. Po zapracování vzešlých pňpominek a stanovisek je PSZ předložen
regionálni dokumentační komisi k posouzení. Po vyřízení případných připomínek komise
PSZ schválí. Plán společných zařizeni schvaluje zastupltelstvo Obce Čachotín.

Při návrhu pozemkovÝch úprav je projektant povinen dodržovat zákonem stanovené
limity (cena pozemku - 4o/o, výměra - 1O%, dopravni vzdálenost - 2O%). Po vyřešení všech
námitek a připomínek k návrhu pozemkový úřad vydá rozhodnutí o schválení návrhu. Bude
následovat vyhotovení digitální mapy zpracovatelem, které bude přílohou pro druhé
rozhodnuti o výméně nebo přechodu vlastnických práv. Po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí pobočka zabezpečí vytyčení pozemku podle potřeby jednotlivých vlastníků, a to
na základě písemné žádosti vlastníku pozemkú, doručené pobočce. Vytyčení je bezplatné,
nelze ho však hradit z prostředku státu opakované.

Přítomnívlastníci byli seznámeni s přibližným harmonoqramem prací.
Vlastníci byli obeznámeni, že pozemkový úřad múže, pokud je to s ohledem na dosaženi

cíle pozemkových úprav potřebné, vypořádat spoluvlastnické podíly na listech vlastnictví
(dále jen LV) v rámci KoPÚ na základě uzavřených dohod mezi spoluvlastníky, jichž se
dělení LV týká. Každému ze spoluvlastníkú je výměra odpovídajíci konkrétnímu podílu
připočítána k nároku a následně jsou navženy pozemky bez podílového spoluvlastnictví.

Ad 3) Slovo zpracovatele - p. lng Černý podrobnéji vysvětlil zeměměřičské činnosti, které
budou prováděny v rámci přípravných prací. Poté předal slovo p. Pavlíčkovi, ktený přiblížil
obsah a význam jednotlivých prací návrhové části.

Ad 4) Odsouhlasení síředu obce - pro určení průměrné vzdálenosti pozemků bylo třeba zvolit
bod v intravilánu obce, od kterého se budou měřit dopravni vzdálenosti k jednotlivým
pozemkúm. Jednohlasnou vétšinou byla zvolena kopule kostela uprostřed obce.



Ad 5) Votba sboru zástupců - lng. Šinron vysvětlil po.iem ,,sbor zástupcú". Tento sbor
v prúběhu řízení zastupuje vlastníky podle pravidel daných zákonem ó.139l2OO2 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Jeho členové posuzují a schvaluji navňený plán společných
zařizení, určují prioritu realizace navžených opatření, vyjadřují se a svými podněty pomáhají
řešit připomínky vlastníkú během prací, projednávají a odsouhlasují návrh KoPU. Stanovisko
sboru zástupců při odsouhlaseni návrhu KoPU nenahrazuje nutnost projednání návrhu
s jednotlivými vlastniky a jejich souhlas. Činnost sboru zástupců je nezbytná pro KoPÚ. Lze
ho také chápat jako sbor poradní.

Na základě návrhu byl všemi přítomnýmijednohlasně zvolen sbor zástupcu v tomto složení:

lng. Jaromir Křivohlavý, Čachotín 37, 5B3 01 Chotěboř,
Mgr. Jan Pekárek, Čachotín 6, 583 01 Chotěboř,
Jiři Dopita, Čachotin 13,5B3 01 Chotěboř,
Bohumil Ledvinka, Čachotín 1, 583 01 Chotěboř,
Petr Venc, Čachotín 19, 5B3 01 Chotěboř,
Jaroslava Pešková, Čachotín 83, 5B3 01 Chotěboř - náhradnik,

nevolení členové:

za Obec Čachotín - Jiri Rychlý, tel. 604628174, ou,cachotin@seznam.cz,
za SPÚ - lng. Miroslav Šimon, tel.727957188, m.simon@spucr.cz.

Po ukončení úvodního jednání proběhlo první setkání sboru zástupcú vlastníku, jehož
ólenové si zvolili ze svého středu jako předsedu pana Jiřího Rychlého.

Celkem bylo na úvodní jednání pozváno 167 vlastníkú a dalších účastníkú řízení
v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Prezenční listina čítala 69 podpisu, z toho
18 podpisu na základě plné mocia 1 pověřený zástupce obce" což představuje přibližné 41o/o

účast.

Ad 5) Diskuze - v závěru zástupci PÚ a prolekční firmy zodpovědéli některým vlastníkům
konkrétní dotazy.

Vlastníci pozemků se mohou se svými dotazy a připominkami obracet nejenom na zástupce
zpracovatelské firmy KoPÚ (lng. Černý - 737 335 656, a.cernv@qeodezie-vc.cz, p. Pavlíček
* 724 923 286, pavliceF@aorooroiekce.cz) a zástupce pozemkového úřadu a obce (kontakt
viz. výše), ale i na dalšíjednotlivé členy sboru zástupcú.

Pracovník pobočky lng. Šimon zdůraznil, že úspěšnost a rychlost praci závisí i na
vstřicnosti a spolupráci vlastníků pozemkú a zástupců obce. Všem přítomným poděkoval za
úcast.

V Havličkově Brodě dne 22. 3. 2017

Zapsal: lng, Miroslar,, Šimon

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Ověřil: lng. Milan Šiman


