
 

 
 

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim 

Poděbradova 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 
 

 

Spis. zn.: 2RP11483/2014-544204 
Č.j.:  SPU 105959/2022 
 
Vyřizuje: Bc. Šárka Pilařová 
Telefon: 725832355 
E-mail:  s.pilarova@spucr.cz 
ID DS:   z49per3 
 

 

   
  
V Chrudimi, dne: 13. 1. 2023 

  
  
  

R O Z H O D N U T Í 
 

 
Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, 
Pobočky Chrudim (dále jen „pobočka“) ze dne 13. 1. 2022, č.j. SPU 426926/2021, byl podle ust. § 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 souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Doly a v částech katastrálních území Doubravice u Leštiny, Střemošice, Střítež u Skutče, Luže a 
Hluboká u Skutče, zpracovaný jménem firmy GRID a.s., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
pod č. zakázky 20/1925-01, Ing. Věrou Šantorovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování 
pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 3. 2022. 
 
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, rozhodl podle ust. § 11 odst. 8 zákona o  
 
1. výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v k.ú. Doly a v částech katastrálních 
území Doubravice u Leštiny, Střemošice, Střítež u Skutče, Luže a Hluboká u Skutče, tak jak je 
uvedeno v příloze č. 1 (samostatné přílohy pro příslušné listy vlastnictví) tohoto rozhodnutí. 
 
2. zřízení nebo zrušení věcného břemene tak, jak je uvedeno v příloze č. 2b a 2c tohoto 
rozhodnutí.  
 
3. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno v příloze 
č. 3 tohoto rozhodnutí pro LV 24, 46, 187, 222 a 360 v k.ú. Doly.  
 
Vlastníci, kteří obdrží přílohu č. 3, uhradí Státnímu pozemkovému úřadu částku uvedenou v této příloze, 
která představuje rozdíl ceny nového a původního pozemku, a to nejpozději do 30 dnů od doručení 
rozhodnutí. Úhrada bude provedena na bankovní účet č. 19-3723001/0710, variabilní symbol je uveden 
v příloze č. 3. 
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Účastníci řízení podle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu:  
 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí, která je 
nedílnou součástí výroku. 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

 
Pobočka schválila rozhodnutím č. j SPU 426926/2021 ze dne 13.1.2022, které nabylo právní moci dne 
22. 3. 2022, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doly a v částech katastrálních 
území Doubravice u Leštiny, Střemošice, Střítež u Skutče, Luže a Hluboká u Skutče.  
 
Podle ust. § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pobočky 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným 
pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona.  
 
Usnesením Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav, ze dne 4. 10. 2022, 
č. j. SPU 321877/2022, zveřejněným na úředních deskách pobočky, Města Luže, Obce Leština, Obce 
Střemošice a Obce Hluboká byla lhůta k vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona prodloužena do 
28. 2. 2023. 
  
Na základě výše uvedeného a digitální katastrální mapy vyhotovené firmou GRID a.s., Lucemburská 
1170/7, 130 00 Praha 3, úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Martin Janata, číslo zakázky 
20/1925-01, se mění vlastnická práva tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, zřizuje nebo 
zrušuje se věcné břemeno tak, jak je uvedeno v příloze č. 2b a 2c tohoto rozhodnutí a určuje se výše 
úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí. 
 
Jak je uvedeno v bodě 2 výroku, ruší se nefunkční věcná břemena chůze a jízdy, případně cesty, která 
byla nahrazena zpřístupněním pozemku cestou nebo novým věcným břemenem. Týká se LV 43, 209, 
69, 360, 10001 v k. ú. Doly. Zřizují se nová věcná břemena na listech vlastnictví v k.ú. Doly: LV 43 – 
náhrada za stávající břemeno, LV 52, 82, 106, 145 – věcné břemeno chůze a jízdy oboustranně, LV 206 
věcné břemeno chůze a jízdy. 
 
Změny, které nastaly při vedení katastru nemovitostí po schválení návrhu pozemkových úprav, jsou 
promítnuty v přílohách tohoto rozhodnutí (LV 19, 30, 134, 150, 361, 375, 394 v k.ú. Doly).  
 
Změna průběhu katastrální hranice v k.ú. Doly, k.ú. Luže, k.ú. Doubravice u Leštiny, k.ú. Střemošice, 
k.ú. Hluboká u Skutče a k.ú. Střítež u Skutče bude v souboru popisných a geodetických informací 
katastru nemovitostí vyznačena na podkladě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrálního pracoviště Chrudim ze dne 4. 11. 2022, sp. zn.: OR-261/2022-603, které nabylo právní 
moci dne 26. 11. 2022. 
  
Upřesnění výměr parcel vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru geodetických 
informací není podle ust. § 11 odst. 8 změnou návrhu. 
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (ust. § 11 odst. 8 zákona). 
 
 
 
 

Ing. Iva Bosáková 

vedoucí Pobočky Chrudim 

Státní pozemkový úřad 

Otisk úředního razítka 
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Přílohy k výrokové části: 
 
Příloha č. 1 – výměna nebo přechod vlastnických práv podle listů vlastnictví 
Příloha č. 2b – zrušení věcných břemen pro dotčené listy vlastnictví 
Příloha č. 2c – zřízení věcných břemen pro dotčené listy vlastnictví  
Příloha č. 3 – určení výše úhrady a lhůty pro dotčené listy vlastnictví 
Příloha č. 4 – Seznam účastníků řízení 
Další příloha: 
Příloha č. 2a – převod stávajících věcných břemen pro dotčené listy vlastnictví 
  
 
 
Rozdělovník 
 

1. Obdrží známí účastníci řízení, kterým se dle § 11 odst. 10 zákona k rozhodnutí připojuje ta část 
přílohy, která se jich jednotlivě dotýká. 

2. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 10 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky Chrudim a na úřední desce 
Města Luže, Obce Doubravice u Leštiny, Obce Střemošice a Obce Hluboká. 

3. Obdrží Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, Novoměstská 172, 
Chrudim – pravomocné rozhodnutí. 
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