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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., 
tykající se nemovitostí v k.ú. Švihov u Rakovníka

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 12.4. 2021 pod č.j. SPU 125898/2021 ve věci poskytnutí informací 
o současném provádění Komplexní pozemkové úpravy (dále KoPÚ) v katastrálním území Švihov u 
Rakovníka, v žádosti uvedeném pod body 1) - 6), která byla na základě naší výzvy č.j. SPU 131060/2021 
ze dne 15.4.2021 doplněna Vaším datem narození a datem narození paní Boženy Gregorové, Vám dle 
informací Pobočky Rakovník k jednotlivým bodům sdělujeme:

1) Úvodní jednání KoPÚ Švihov u Rakovníka se konalo dne 22. 6. 2020 v Oráčově, zjišťování průběhu 
hranic (ZPH) obvodu KoPÚ Švihov probíhalo ve dnech 22. 9. - 25. 9. 2020 ve Švihově. Na úvodním 
jednání byli účastníci řízení obeznámeni s předpokládaným obvodem pozemkové úpravy. Na základě 
zaměření skutečněho stavu (polohopisu) v celém katastrálním území a před vlastním ZPH byl tento 
obvod upřesněn a stanoven Státním pozemkovým úřadem. Krajským pozemkovým úřadem pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Rakovník (dále pobočka) s ohledem na účely a cíle 
pozemkových úprav. Tímto došlo k rozdělení parcely KN 704/2 v k.ú. Švihov u Rakovníka. Části této 
parcely (KN 704/8 a KN 704/7) byly geometrickým plánem (dále GP) č. 112-2/2019 odděleny a jsou 
zařazeny mezi pozemky řešeně, část původní parcely (stále KN 704/2) je zaplocená a již se v obvodu 
KoPÚ Švihov u Rakovníka nenachází, tudíž nadále již řešena v pozemkově úpravě nebude.

2) Pobočka ve svě činnosti neeviduje záznamy o bodu č. 98-1092 a nepřísluší jí sdělovat informace 
týkající se činností Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Katastrálního pracoviště Rakovník (dále 
KÚ)

3) Dle GP č. 112-2/2019 je bod č. 98-1117 nadále veden v kódu kvality 8 a nikoliv v kódu- kvality 3, jak 
v žádosti o informace uvádíte. O bodu č. 81-7 neeviduje pobočka ve své činnosti záznamy, a proto mu 
nepřísluší sdělovat informace týkající se KÚ a jeho činností.

4) a) Dne 22. 9. 2020 proběhlo ZPH obvodu KoPÚ Švihov u Rakovníka a následně byl vyhotoven GP č. 
112-2/2019, kterým byla hranice mezi pozemky zpřesněna.

b) Dne 22. 6. 2020 proběhlo úvodní jednání ke KoPÚ Švihov, kde byl účastníkům řízení sdělen 
předběžný obvod KoPÚ. Dále jim bylo vysvětleno, že průběh hranic obvodu (vnějšího i vnitřního) bude 
vyšetřen při ZPH obvodu a může se ještě s ohledem na účely a cíle pozemkových úprav změnit.



z tohoto jednání byl pořízen zápis, který obdrželi všichni známí účastníci řízení pod č.j. SPU 
220685/2020.

c) Dne 22. 9. 2020 proběhlo ZPH obvodu KoPÚ Švihov u Rakovníka a následně byl vyhotoven GP č. 
112-2/2019, kterým byla hranice mezi pozemky na obvodu KoPÚ zpřesněna. Parcela KN p. č. 704/2 
byla tímto geometrickým plánem rozdělena na KN p. č. 704/8 a KN p. č. 704/7 (parcely budou v obvodu 
KoPÚ, tedy řešeně) a KN p. č. 704/2 (parcela je zaplocená, mimo obvod KoPÚ, tedy neřešená). Jak 
je z GP č. 112-2/2019 patrné, bod č. 98-1117 zůstal nezměněn a nebyl tedy ani zpřesňován.

d) Dopisem ze dne 16. 10. 2020 pobočka reagovala na Váš dopis ze dne 23. 9. 2020 a informovala 
Vás, že plně respektuje aktuální informace evidované v KN. Veškeré nesrovnalosti a stížnosti, týkající 
se evidence pozemků, je nutné řešit s úřadem, který je k tomu příslušný. Tímto úřadem je Katastrální 
úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Rakovník.

Pobočce nepřísluší sdělovat informace týkající se KÚ a jeho činností. Kopie dokumentů pořízené na 
ZPH, které uvádíte, jsou přílohami tohoto vyjádření. Přílohou je také geometrický plán GP č. 112
2/2019, kterým se zpřesnily body na vnitřní hranici obvodu KoPÚ Švihov u Rakovníka. Pobočka v rámci 
řízení o pozemkových úpravách postupovala zcela standartním postupem dle platných zákonů a 
vyhlášek, které je možné ověřit ze spisové dokumentace pobočky.

Dotaz se opět týká ZPH vnitřního obvodu KoPÚ. Parcela KN p. č. 704/2 (původně 1342 m2), kterou 
vlastní Obec Švihov, byla kvůli zaplocení její části rozdělena. Parcely KN p. č. 704/8 (313 m2) a KN p. 
č. 704/7(424 m2), které nejsou zaplocené budou v KoPÚ řešeny. Zaplocená parcela KN p. č. 704/2 
(625 m2) bude mimo obvod KoPÚ, tedy řešena již nebude. Vlastníkem všech těchto parcel zůstává 
Obec Švihov.

Jak je z přiložených dokumentů jasné (GP č. 112-2/2019, SN č.112. Protokol ZPH č.112), Vás jako 
vlastníků se u ZPH obvodu KoPÚ Švihov jednalo pouze o parcely KN p. č. 2 (LV 105) a KN p. č. 419/4 
(LVI 06).

Dále z těchto dokumentů vyplývá, že zpracovatelem byla zapsána poznámka nesouhlasu do SN č. 
112 a protokolu ZPH č.112.

Z GP č. 112-2/2019 dále vyplývá, že výměra Vašich parcel (KN p. č. 2 a KN p. č. 419/4), které byly 
předmětem ZPH obvodu dne 22. 9. 2020, se tímto šetřením a zápisem do KN nezměnila. Bod č. 98
1117 zůstává nadále v kódu kvality 8.

Z přiložených zápisů (č.j. SPU 220685/2020 a č.j. SPU 290208/2020) vyplývá, že jste byli již několikrát 
písemně i osobně obeznámeni s účely a cíli probíhajících komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Švihov u Rakovníka. Veškeré nesrovnalosti a stížnosti, týkající se evidence pozemků v k.ú. Švihov u 
Rakovníka, je nutno řešit s Katastrální úřadem pro Středočeský kraj. Katastrálním pracovištěm 
Rakovník.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Zápis z ÚJ Švihov ze dne 22. 6. 2020 č.j. SPU 220685/2020 
Zápis osobního jednání 11.8. 2020 č.j. SPU 290208/2020 
Protokol o výsledku ZPH ObPÚ Švihov k ZPMZ č.112 
Soupis nemovitostí č. 112 ZPH ObPÚ Švihov 
Geometrický plán GP č. 112-2/2019
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Počet listů

SOUPIS NEMOVITOSTÍ Č. 112

-1 o

sepsaný dne 25. 9. 2020 ve Švihově o zjišťováni průběhu hranic obvodu KoPŮ pro obnovu katastrálního operátu podle 
§47 až 51 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitosti (katastrální zákon).

předseda komise: Ing. Pavel Hofman (zástupce zpracovatele GROMA PLAN s.r.o.) 

členové komise: Ing. Miroslav Brož (Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrátní pracoviště Rakovník)

Bc. Lukáš Brotánek (Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník)

Ing. Silvie Rómerová (Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník) 

Ing. Mariin Kaše (Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník) 

Milan Procházka (starosta Obce Švihov)

Komise shledala, že všichni vlastnici a jini oprávněni (dále jen "vlastnici’), uvedeni v soupisu nemovitosti, který je 
součásti tohoto protokolu, byli k šetřeni řádně a včas pozváni. Jejich totožnost byla ověřena z občanských či služebních 
průkazů. Členové komise se dostavili v plném počtu.

Průběh hranic obvodu KoPÚ v k.ú. Švihov u Rakovníka a údaje souboru popisných informaci katastru nemovitostí byly 
zjištěny v rozsahu zakresleném v náčrtu, který je součásti tohoto protokolu.

Za nepřitomné vlastníky podali vysvětleni vlastnici sousedních nemovitosti a zástupce obce.

Všechny vlastnické hranice na obvodu KoPŮ byly vyšetřeny a shledány jako nesporné, s výjimkou těch, o nichž je to 
v soupisu nemovitostí, jako součásti tohoto protokolu, výslovně uvedeno. Nesporné hranice, pokud nebyly předem 
označeny trvalým způsobem, byly označeny dřevěnými kolíky, jejichž nahrazeni předepsanými hraničními znaky zajistil 
zpracovatel KoPŮ.

Komise přezkoumala v celém rozsahu, i u vlastníků, kteří se nedostavili, obsah tohoto soupisu nemovitosti a jeho příloh 
a shledala je úplné a po věcné i formální stránce správné.
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Vlastník souhlasí se ziiStěnvm průběhem a označením hranic v terénu a « ostatními uwadanfail <rg«todkv fetfgnt
Identifikátor Podíl Totožnost ověřena podle ^

_ . Dne: 71 ^ iJD LP Podpis:
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{v, T* ■ ^Mř|i\ J>c n vAÍvv>>.rO'Jv.K
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Identiňkátor Podíl Totožnost ověiena podle
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Vlastník souhlasí se ziištěnvm orflběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedcnvmí vvsiedkv žctrení
Identifikátor Podíl Totožnost ověiena podle
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Vlastník souhlas! se ziiaěnvm průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedenými vvgledkv žetfení
Identifikátor Podíl Totožnost ověřena podle

Dne; Vi *3 Lq'ŽC Podpis: .
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Vlastník souhlasí se ziištěnvm průběhem a označením hranic v terénu a s ostatním! uvedenými vvsiedkv Setření
Identifikátor Rodí! Totožnost ověřena podle

Dne: 7? j Podpis: ^

Vlastník souhlasí se ziiStěnvm průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedenými yvsledkv Setření
Identifikátor Rodí! Totožnost ověřena podle ' '

Ič: 46348824 1/3 Dne: 1^2 Podpis: _ " 'V4«4lsT4^ Q
" “ZTO48824

v iNii^DOST^YJL _________podpis:,

One: - ^ Podpis

Vlastník souhlasí se ziiStěnvfn průběhem a označením hraníc v terénu a s ostatními uvedenými vvsiedkv Setření
Identifikátor Rodí! Totožnost ověřena podle

Dne: ■/. o tx) Podpis;
AC vTZVÁÍÍ, NEDOSTAVIL Si; " *.. .....
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Vlastník souhlasí se zitStěnvm průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedenými vvsiedkv četření
Identifíkátor Podíl Totožnost ověmna podle

Dne: O i o • Z-o?o podpis:

■ Qhňfí Švihov 
švihov fl

__270_33_J_gsB^uc£V,_
ÍCO; 00640000 '
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Vlastník souhlasí se zilstěnvm prflběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedenými vvsiedkv Setření
Identifíkátor Podíl Totožnost ověřena podle

^ ^ ■ UdUj Podpis:
AC vTZVÁIn, MEDOSTAWL SE "

' Dne:____

1/3 AČ vTZVÁIn, nedostavil SL
Podpis:

Podpis:

Vlastník souhlasí se ziíStěnvm průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními uvedenými vvsiedkv Setření
Identifíkátor Podíl Totožnost ověiena podle

Dne: 2 ^ ^ ■ bo VJ Podpis:
L/3 AČ VYZVÁN, NEDOST/'^'VTL SL 

1/3 AČ VYZVÁN, NEDOST*Wl’sl
Podpis:

Podpis:
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Přílohy:
1. náčrty zjišťování hranic č. 1-3 k ZPMZ 112 s přehledem jejich kladu,

2. soupis nemovitostí č. 112,

3. doklady o doručení pozvání ke zjišťování hranic (doruční listy a dodejky k pozvání

vlastníků) v počtu .....ks (pro celé ZPH),

4. plné moci v počtu ,.'3.?.....ks a jejich seznam (pro celé ZPH).

Přečteno a podepsáno

Předseda komise: Ing. Pavel Hofman Členové komise: Ing. Miroslav Brož

proma
pian s.r.o.

Plachého 40 
.301 00 Plzeň 

DIČ: CZ2523302S

Bc. Lukáš Brotánek

■fl O

|t,l

Ing. Silvie Romerová

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Slfedočeský kraj 
a hlavni měslo Praha ■ Pobočka Rakovník 
Lubenski2250
2G6 ~ ------- 0

Ing. Martin Kaše

Milan Procházka

Obec Švihov-
švihov 9 

270 33 Jo&onicé 
IČO; 0Ú640000

Datum sepsání protokolu: 25.9.2020



Okres: Rakovník
Obec: Švihov
Katastrální území: Švihov u Rakovníka

PROTOKOL
o výsledku zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ k ZPMZ 112

sepsaný dne 25.9.2020 ve Švihově podle § 51 odst. 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), a podle ustanovení § 40 až 42 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ v katastrálním území Švihov u Rakovníka proběhlo ve dnech 
od 22.9. - 25.9.2020

Složení komise

Předseda; 
Člen komise: 
Člen komise; 
Člen komise: 
Člen komise; 
Člen komise;

Jméno a příjmení
Ing. Pavel Hofman 
Ing. Miroslav Brož 
Bc. Lukáš Brotánek 
Ing. Silvie Romerová 
Ing. Martin Kaše 
Milan Procházka

Komise shledala, že zjišťováni průběhu hranic bylo vyhlášeno na základě oznámeni Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočky 
Rakovník, ze dne 25.8.2020, č.j, SPU 287367/2020/Kas. (spisová zn.: 2RP1841/2019-537213/03/02), 
zasláním pozvánky dotčeným vlastníkům, tedy řádně a včas.

Při činnosti komise se vyskytly tyto zvláštní okolnosti;
\ilfvs,TOs^ie ' . (, LM C ýiUK yxC<^Ta.e Ot\AQ

SO^A-ti LA-'i. v ioi.^P\-LD I TCi-ít/-

irivtDLi EvjLr^iAci Du.A-tici~r*o/tio vL/vi.”o^oT''1 kj^ -po o '..L- y_o 2 
A qo^^ y I .S.T-e-'J Cl.I P U./ k -



Zpřesnění geometrického o polohového určení pozemků podle § 50 odst. 1 písm. a) kotostrdlního zókona navržené 
v tomto geometrickém plénu lze v katastru nemovitostí provést na základě výsledků zjištovéní hranic při šetření 
obvodu KoPÚ, které nahrazuje souhlasné prohlášení podle § 35 odst. 2 katastrální vyhlášky.

GEOMETRICKÝ PUN 
pro
rozdělení pozemku, určení hranic pozemků 
pří pozemkových úpravách, opravu geometrického 
a polohového určení nemovitosti, průběh vytyčené 
nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Vyhotovitel: GROm PLAN s.r.o.
Plachého 40
301 00 Plzeň
IČ: 25233025

Cisto plánu: 112-2/2019

Okres: Rakovník

Obec: Švihov

Kot. území: švihov u Rakovníka

Mopový list: KUD, Jesenice 1-5/42,44

Geometrický plán ovini úřednfl oprdvnflný zam0mérický inženýr:

Jniténo, pnjmeni:
Ing. Povel Hofman

Cr>lo položky ••znomu úrodnB oprávněných 

zeměměřických inženýrů; 2552/!1

Dn,: 27.10.2020 cisio; 36/2020

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jmdno. příjmení;

Cislo položky BOZnomu úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá 9eametrlekámu plánu v elektronické podobě uloženému 

v dokumentaci kotostrálnůio úřodu.

Kotostrálnl úřod eouhlosi s oCIslovánIm parcel.

KÚ pro Středočeský kraj 
KP Rakovník 
Bc. Lukáš Brotánek 
PGP-976/2020-212 
2020.11.03 11:43:08 CET

Ověřeni stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

Oosovodnlm vlastníkům pozemků bylo poskytnuta možnost 
seznámil se v terénu s průběhem novrhovoných nových hronie, 
které byly oznoěeny předepsoným způsobem:

viz seznam souřadnic



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nov>^ stav

Označení
pozemku 

porc. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Označení
pozemku

Výměra parcely Druh pozemku

Způsob využiti Způsob využití i

ha rrf ha

sř. 1 6\ 50 zost. pl. st. 1 6 i 50 zast. pl

st. 4/1 10\ 32 zast pl. st. 4/1 10] 32 zost. pl

st. 5/1 6\ 41 zost. pl. st. 5/1 6] 41 zast. pl. *

zost. Dl. zo.st. dI.
společný dvůr st. 6/1 společný dvůr

st. 7/1 18\ 28 zost. pl. st. 7/1 18] 28 zast. pl

st. 9/1 9 i 70 zost. pl st. 9/1 9] 70 zast pl

st. 30 *2) 9 i 09 zast. p! st. 30 10] 10 zost pl

st. 31/1 2\ 39 zost. pl st. 31/1 2 ] 39 zost pl

st. 31/2 i 29 zost. pt. st. 31/2 i 29 zast pl

st. 33 7Í 10 zost. pt. st. 33 7] 10 zast. pl.

st. 35 4\ 15 zost. pl st. 35 4] 15 zast. pl.

st 43 ll \ 57 zast. pl st. 43 11] 57 zast pl

st. 45 4\ 69 zast. pl. st. 45 4] 69 zast. pl.

2 1 i 90 zahrado 2 1 i 90 zahrada

8/1 12\ 44 zahrada 8/1 12] 44 zahrado

8/2 4\ 64 zahrado 8/2 4] 64 zahrada

11 oslal.Dl. 11
OSlol.Dl.

neplodná půda neplodná půdo

15 1 i 40 zahrada 15 1] 40 zahrada

18/1
oslal.Dl. 18/1

oslal.Dl.
neplodná půda neplodná půda

18/2
oslal.Dl. ostot.Dl.

fmá plocha jiná plocha

20/4 vodní Dl. vodní dI.
83 lok měly . U3 tok umčý

20/5
vodní dI. vodní Dl.

lok umilý lok umélý

59/1 8\ 92 oslal.Dl. oslal.Dl.
*1) manipuloční pí. 59/1 manipulační pí.

59/2
oslal.Dl. oslal.Dl.

*2) jhá plocha jiná plocho

148/1 10\ 52 orná půda 148/1 10 ] 52 orná půda

149/1 89 \ 34 orná půda 149/1 89] 34 orná půda

150/1
oslal.Dl. oslot.tí.
zeleň 10 ■ ..jC zeleň

Způsob využili

Typ slovby způs. Porovnání se stovem evidence právních vztahů
určen 
výměr

Díl pTechózl z pozemku 
označeného v

Díslo listu 
vlastnictví

Výměro dílu Označení
dílu

katostru
nemovitostí

dfívějSí poz. 
evidenci ha

GP, PK

10001

60

37

45

43

9

105

18

18

1 14

40

10001

18

103

43

37

43

9

10001

10001

10001

10001

GP 58/1 10002

GP 58/1 10002 4 19

73

73

10001

Č.D. 12
bydlení 

Č.D. 21
bydlení 

Č.D. 37
bydlení

Č.D. a
bydlení 

Č.D. 7
bydlení 

Č.D. 26
bydlení 

Č.D. 27
bydlení 

bez čp/če
gorčž 

Č.D. 28
bydlení 

Č.D. 29
bydlení 

Č.D. 40
bydlení 

bez Čp/če
zem. used

o

o

o

o

o

o

o

*5)0

*3)0

O

O

O

O

O

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Oznočenf 
pozemku 

porc. Číslem

Výméra parcely Druh pozemku

Způsob využití

Oznočenf 
pozemku 

porc. Číslem

Výméro porcely Druh pozemku

Způsob využití

Typ slovby

Způsob využili

Způs.
určen
výmfii

Porovnání se stavem evidence právních vztohů
Díl p^echCzf z pozemku 

označeného v
Číslo listu 
vlostnictvf

Výmfira dílu OznočenI
dílu

katastru
nemovitostí

dnvéjSÍ poz. 
evidenci ho

40

62

109

62

62

62

37

PK 160/1 10001

PK 160/1 10001 5 86

37

43

GP 11

GP 693/2

43

62

GP 60 114

GP 58/1

GP 60

10002

114

10001

62

10001

105

28

GP 417/2

GP 419

113

107

GP 417/1

GP 419

96

107

106

10001

10001

10001

10001

153/3

153/5

154

156/1

156/2

159/1

159/2

160/1

160/7

162/3

201/1

201/3

201/7

201/14

201/21

201/23

417/2

419/1

419/2

419/3

419/4

423/58

423/59

423/60

423/62

14

27

6

04

60

29

53

44

68

28

14

57

13

72

41

69

60

37

52

23

43

64

zahrada 

arnd půda

zahrada

ostol.pl.
jmd plocho 

ostol.pl.
jmó plocho 

oslol.pl.
neplodná půdo 

oslot.pl.
neplodná půdo 

ostat.pl.
nephdná půda

ostol.pl.
neplodná půdo 

omá půda 

orná půda

ostal.pl.
jk)á plocha 

orná půda

orná půdo 

orná půda 

orná půda 

zahrada 

travní p. 

orná půda

orná půdo

orná půda 

ostot.pl.
manipulační pl. 

ostat.pl.
manipulační pl. 

ostat.pl.
monipuločnf pl. 

ostol.pl.
manipuloční pl.

153/3

153/5

154

156/1

156/2

159/1

159/2

160/1

160/12

160/7

162/3

201/1

201/3

201/7

201/14

201/21

201/23

417/2

419/1

419/2

419/3

419/4

423/58

423/59

423/60

423/62

27

6

zahrada 

arnd půdo

zahrada

oslat.pl.
jiná plocha 

oslot.pl.
jiná plocha 

ostat.pl.
neplodná půdo 

osío/.p/.
neplodná půdo 

ostot.pl.
neplodná půdo 

ostot.pl.
neplodná půdo 

ostat.pl.
neplodná půdo

arnd půda 

arnd půda

ostot.pl.
Jiná plocha 

orná půda

orná půda 

orná půda 

orná půda 

zahrada 

travní p. 

orná půda

orná půda

orná půda

ostat.pl.
manipulační pl. 

ostol.pl.
manipulační pl. 

ostat.pl.
manipulační pl. 

ostat.pl.

‘V

manipulační pl.



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Označení Výměra parcely Druh pozemku Označeni Výměra parcely Druh pozemku Typ stovby Způs. Porovndní se stavem evidence právních vztahů
pozemku pozemku určen Díl pP'ecház( z pozemku Číslo listu Výměro dílu Označeni

pare. číslem Způsob vyuZitl pare. číslem Způsob vyuZilí Způsob vyuZílí označeného v vlastnictví dílu

ho uf ha uf
katostru

nemovitostí
dřívější poz. 

evidenci ha m’

423/63 oslat.Dl. 423/63
oslal.Dl. 0 10001monipJaČní pl. ■ úC manipulační pí.

423/64 oslat.Dl. 423/64
oslal.Dl. 0 10001

manipulační pl. manipulační pl.

689/4 oslal.Dl. 689/4
ostot.Dl. 0 10001ostal.komun&oce 10 I U\Z oslal.komunAoce

692
oslal.Dl 692/1

oslal.Dl. 692 10001 7
aslol.komtm&ace / I vj5 ostoLkomunikoce

692/2
oslat.Dl. 0 692 10001osloikomunikoce

693 *V 11 oslal.Dl 693
oslat.Dl. 2 GP 693/2 62

oslat.komunAaee osloikomunikoce

694/3
oslal.Dl

694/3 8\ 75
ostot.Dl. 0 10001

)stal.komunAoce islal.komunikoce

694/6
oslal.Dl. 0 694/3 10001ystolkomunikoce

704/2 oslat.Dl 704/2
OStol.Dl. 0 10001

silnice silnice

704/7 oslat.Dl. 0 704/2 10001silnice

704/8 oslal.Dl. 0 704/2 10001515 silnice

711/3
vodní ol

711/3
vodní dI 0 10001vj tok umStý . U / tok uměy

•V-2) 29 49 14 29 5o\ 36

Parcely zjednodušerlé eviderice

GP

1 / 18 87 1 í 18\ 87 0 43

58/1 51 39 58/1 47\ 20 0 10002

60 42 62 60 42\ 62 0 114

417/1 1 24 00 417/1 1 24 \ 00 0 96

417/2 21 70 417/2 21 \ 70 0 113

419 18 37 419 18\ 37 0 107

693/2 4 60 693/2 4 \ 60 0 62

PK

160/1 82 33 160/1 76\ 47 0 10001

‘I) Změna výměry vzniká při změně geometrického určen! pozemku i při nezměněných hronicích podle §37 odst. 1 pism. b) vyhi.č. 357/2013 Sb. v plat. zněni 
*2) Změna výměry podle §37 odst 1 písm. d) vyhl. č. 557/2015 5b. v platném znění 
*5) Změna kódu způsobu určení výměry na 0

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických Jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
Parcelní číslo podle Kód BPEJ Výměra 0PEJ na dílu 

porcely
Porcelní Číslo podle Kód BPEJ Výméro BPEJ no dílu 

parcely
katostru

nemovitostí
zjednodušené

evidence
ha m* katastru

nemovitostí
zjednodušené

evidence
ha m*

58/1 GP 46401 47 20



Seznam souřadnic (S—JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN
Číslo bodu Y X kód kv. Poznámka
Katastrální l

95-414
zemí 764566 Švihov u Rakovníka 

803045.07 1031609.79 8 roh stavby
98-875 803046.31 1031483.68 8 dočasně kolík
98-879 803044.88 1031490.60 8 dočasně kolík
98-1009 802995.63 1031407.95 8 nestobilizován
98-1117 802956.42 1031740.23 8 dočasně kolík
109-41 802928.87 1031627.23 3 podezdívka rozhraní plotů barva
109-52 803061.12 1031508.23 3 sloupek plotu
109-53 803055.65 1031498.86 3 kamenný hraniční znak
109-54 803046.09 1031489.56 3 sloupek ohradníku
109-1771 802901.82 1031797.65 3 sloupek plotu
109-1772 802891.26 1031785.95 3 sloupek plotu
109-1777 802929.63 1031709.57 3 roh zdi
109-1778 802927.96 1031710.86 3 roh zdi
109-2380 802879.39 1031691.38 3 roh stavby
109-2381 802875.77 1031698.04 3 roh stavby
109-2382 802879.67 1031667.69 3 roh zdi
109-2383 802884. 12 1031667.86 3 roh stavby
109-2384 802895.65 1031668.43 3 roh stavby
109-2385 802898.22 1031668.75 3 roh stavby
109-2386 802903.81 1031669.56 3 roh stavby
109-2387 802910.48 1031670.50 3 roh sloupku elektr.
109-2388 802911.30 1031670.69 3 roh sloupku elektr.
109-2391 802920.24 1031656.24 3 sloupek plotu
109-2392 802918.27 1031664.65 3 podezdívka barvo
109-2403 802919.27 1031637.44 3 sloupek plotu
109-2404 802917.84 1031639.62 3 sloupek plotu
109-2405 802916.21 1031642.74 3 podezdívka barva
109-2426 802916.03 1031672.83 3 roh stavby
109-2428 802910.07 1031671.55 3 roh stavby
109-2431 802995.25 1031711.90 3 roh zdi
109-2433 802976.50 1031722.99 3 roh stavby
109-2434 802970.40 1031727.97 3 roh stavby
109-2435 802961.81 1031735.79 3 sloupek plotu rozhraní
109-2436 802965.15 1031739.48 3 sloupek plotu
109-2460 803042.98 1031658.74 3 roh zdi
109-2478 803038.41 1031582.83 3 roh stavby
109-2479 803033.59 1031578.66 3 roh stavby
109-2482 803029.99 1031579.46 3 roh stavby
109-2483 803031.52 1031577.14 3 roh stavby
109-2485 803025.62 1031572.26 3 roh stavby
109-2486 803052.26 1031597.64 3 sloupek plotu
109-2487 803080.15 1031616.63 3 sloupek plotu
109-2510 803086.93 1031451.74 3 sloupek plotu
109-2511 803090.48 1031454.49 3 sloupek plotu
109-2513 8031 18.16 1031490.31 3 sloupek plotu
109-2514 803116.87 1031487.80 3 sloupek plotu
109-2523 803057.57 1031496.98 3 sloupek plotu
109-2524 803019.40 1031571.10 3 roh stavby
109-2527 803002.93 1031592.58 3 roh stovby
109-2779 803066.07 1031482.01 3 sloupek plotu
109-2780 803084.22 1031451.57 3 sloupek plotu
109-2784 803078.84 1031619.61 3 sloupek plotu
1 802900.51 1031796.30 3 dočasně kolík - plot
2 802919.39 1031701.71 3 dočasně kolík
3 802917.04 1031640.96 3 podezdívka barvo
4 802916.67 1031642.12 3 podezdívka barva
5 802944.59 1031610.67 3 podezdívka barva
6 802950.10 1031604.84 3 podezdívka barva
7 802980.89 1031576.86 3 beton barva
8 803048.21 1031591.31 3 podezdívka barva
9 803047.35 1031592.62 3 plastový hraniční znak
10 803091.14 1031544.27 3 plastový hraniční znak
11 803070.41 1031568.59 3 plastový hraniční znak
12 803074.37 1031625.97 3 dočasně kolík - plot
13 802880.65 1031700.71 3 roh stavby



Seznam souřadnic (S-JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN
Číslo bodu Y X kód kv. Poznámka
14 805058.50 1051708.47 5 plastový hraniční znak
15 805054.12 1051711.48 5 plastový hraniční znak
16 802911.11 1051671.58 5 kamen barva
17 802916.07 1051672.65 5 kamen barva
18 805059.24 1051494.04 5 nestobilizován
19 805089.06 1051558.15 5 sloupek plotu
20 805101.49 1051552.19 5 roh zbořené zdi barva
21 805102.85 1051555.24 5 roh zbořené zdi barva
22 805092.20 1051585.42 5 plastový hraniční znak původní
25 805104.50 1051518.95 5 sloupek plotu
24 805059.55 1051691.54 5 plastový hraniční znak původní
25 802912.87 1051694.75 5 plastový hraniční znak
26 802879.26 1051705.51 5 dočasně kolík
27 802912.42 1051698. 15 5 sloupek plotu
28 802876.24 1051775.26 5 plastový hraniční znak
29 802890.75 1051755.75 5 plastový hraniční znak
50 802915.56 1051725.74 5 plastový hraniční znak původní
51 802919.67 1051720.62 5 dočasně kolík
52 802926.59 1051715.04 5 plastový hraniční znak
55 802951.11 105171 1.51 5 zed barva
54 802917.91 1051668.47 5 zapuštěný hřeb
55 802907. 10 1051794.59 5 sloupek plotu
56 802916.25 1051641.70 5 plastový hraniční znak
57 802910.44 1051798.57 5 sloupek plotu
58 802915.49 1051800.89 5 sloupek plotu
59 802965.12 1051629.06 5 plastový hraniční znak
40 802969.15 1051625.79 5 plastový hraniční znak
41 805107.54 1051514.29 5 sloupek plotu
42 802900.65 1051711.55 5 dočasně kolík - plot
45 802954.16 1051755.20 5 sloupek plotu
44 802958.70 1051614.54 5 zapuštěný hřeb
45 802955.15 1051778.94 5 sloupek plotu
46 802945.92 1051766.76 5 sloupek plotu
47 802924.17 1051790.48 5 sloupek plotu
48 802996.62 1051597.75 5 kamen barva
49 802997.87 1051598.91 5 plastový hraniční znak
50 802998.81 1051597.76 5 plastový hraniční znak
51 802999.85 1051596.47 5 plastový hraniční znak
52 805018.65 1051567.60 5 plastový hraniční znak
55 805108.01 1051557.56 5 plastový hraniční znak
54 805092.26 1051577.66 5 plastový hraniční znak
55 805094.01 1051579.05 5 plastový hraniční znak
56 805065.58 1051644.05 5 plastový hraniční znak
57 805058.85 1051648.54 5 plastový hraniční znak
58 805046.18 1051665.55 5 plastový hraniční znak
59 805046.69 1051666.54 5 dočasně kolík — strouha
60 805029.19 1051715.02 5 dočasně kolík
61 805025.44 1051717.75 5 plastový hraniční znak
62 805025.60 1051717.85 5 plastový hraniční znak
65 805022.19 1051714.88 5 dočasně kolík
64 805014.86 1051699.58 5 zapuštěný hřeb
65 802884.25 1051695.99 5 roh stovby



PŘEHLED GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ NA OBVOD 
KoPÚ ŠVIHOV U RAKOVNÍKA

Kat. úz.: Zderoz u KoleŠovic
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STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STATNI POZEMKOVÝ URAĎ
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Lubenská 2250, Rakovník lí, 269 01 Rakovník

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 220685/2020/Kas
Spisová značka: 2RP1841/2019-537213/02

Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS: 
E-mail:

Datum:

Ing. Martin Kaše
725949969
z49per3
m.kase@spucr.cz 

29. 6. 2020 SPU 220685/2020/Kas

000567016833

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svíhov u Rakovníka 
- zápis z úvodního jednání

Datum konání: 22. 6. 2020 

Místo konání: Kulturní dům Oráčov 

Účastníci: dle prezenční listiny

V souladu s ustanovením § 7 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"), bylo Státním pozemkovým 
úřadem. Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou 
Rakovník (dále jen „pobočka") svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v 
katastrálním území Švihov u Rakovníka.

Program jednání:

zahájení
seznámení účastníků s účelem a cílem komplexní pozemkové úpravy 
předpokládaný harmonogram zpracování návrhu pozemkové úpravy 
informace o způsobu ocenění pozemků 
určení vztažného bodu 
diskuse
volba sboru zástupců 
závěr

Dle prezenční listiny bylo přítomno 22 účastníků úvodního jednání (osobně nebo na základě předložené 
plné moci), z celkového počtu 71 pozvaných subjektů v k. ú. Švihov u Rakovníka.

Úvodní jednání zahájila Ing. Silvie Romerová, která přivítala přítomné vlastníky, starostu obce Švihov u 
Rakovníka a zástupce zpracovatele KoPÚ.

Dále seznámila účastníky řízení s účelem pozemkové úpravy, předpokládaným obvodem, formou KoPÚ 
a základními zásadami zpracování pozemkových úprav. Přítomní vlastníci byly seznámeni s 
harmonogramem prací, příslušnými předpisy a postupem zpracování díla, tak jak je uvedeno níže v 
zápisu. Během jednání zpracovatel KoPÚ doplňoval některá informace k zájmovému území a nastínil 
průběh rekonstrukce přídělů a zjišťování hranic obvodů KoPÚ.
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Postup průběhu pozemkových úprav řeší zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Dále pak zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) v 
platném znění, zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a vyhláška č. 357/2013 Sb. (katastrální 
vyhláška) a zákon č. 151/1997, o oceňování majetku, v platném znění.

Komplexní pozemkové úpravy zahájil ke dni 6. 2. 2019 pozemkový úřad dle § 6 odst. 5 zákona č. 
139/2002 Sb., veřejnou vyhláškou č. j. SPU 022611/2019, na základě žádosti Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, KP Rakovník.

Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je 
nebo rozdělit, zabezpečit přístupnost a využití pozemků, vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická 
práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, 
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. V průběhu 
KoPÚ budou provedeny nezbytné geodetické práce určené pro obnovu katastrálního operátu, 
vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí 
(digitální mapa). V důsledku pozemkových úprav dojde ke zmenšení počtu parcel, převedení druhů 
pozemků do souladu se stavem v terénu.

Zpracováním komplexních pozemkových úprav v k. ú. Švihov u Rakovníka byla na základě výběrového 
řízení pověřena firma GROMA PLAN s.r.o.. Plachého 40, 301 00 Plzeň.

Na základě smlouvy o dílo bude KoPÚ Švihov u Rakovníka zpracovávána podle následujícího 
harmonogramu:

Předpokládaný harmonogram zpracování návrhu pozemkové úpravy

Přípravné práce (termín jaro 2020 - leden 2022)
-Dohledání, ověření a doplnění bodového pole (hotovo)
-Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území (hotovo)
-Zjišťování průběhu hranic pozemků (listopad 2020)
-Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu (listopad 2020)
-Dokumentace nároků vlastníků pozemků

Zpracování upřesnění přídělů (termín do května 2021)
-Dokumentace k vstupnímu nároku 
-Zpracování upřesnění přídělů
-Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic 
pozemků

Návrhové práce (termín únor 2022 - květen 2023)
-Plán společných zařízení 
-Návrh nového uspořádání pozemků

Zpracování mapového díla (do 3 měsíců od výzvy objednatele)
-Vyhotovení digitální katastrální mapy a souboru popisných informací

Vytyčení (předpokládaný termín 2024)
-Vytyčení hranic nově navržených pozemků

Předběžný obvod KoPÚ Švihov u Rakovníka byl stanoven v souladu s cíli pozemkových úprav. Do 
obvodu KoPÚ nebyly zařazeny pozemky s budovami v západní části území podél silnice na Oráčov a 
samotný intravilán obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 288 ha, výměra neřešených 
pozemků je 0,76 ha. Řešení komplexních pozemkových úprav je rozděleno do ucelených, na sebe 
navazujících etap.
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Rozdělení díla na jednotlivé části:

1) Přípravné práce
2) Zpracování upřesnění přídělů
3) Návrhové práce
4) Mapové dílo

1) Přípravné práce

Přípravnými pracemi se rozumí vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, polohopisné 
zaměření zájmového území mimo i v trvalých porostech, zaměření a vytyčení obvodu pozemkových 
úprav, vyhotovení geometrických plánů včetně stanovení přesné výměry bloků, vstupujících do 
pozemkové úpravy. Výsledkem těchto prací je definitivní stanovení vnitřního a vnějšího obvodu KoPÚ a 
vymezení pozemků zahrnutých do pozemkových úprav. Zjišťování hranic vnějšího a vnitřního obvodu 
pozemkových úprav bude probíhat za přítomnosti k tomu jmenované komise a budou na něj pozváni 
vlastníci dotčených pozemků. Vlastníci pozemků obdrží pozvánku na zjišťování hranic pozemků s 
konkrétním termínem a časem, ve kterém se na zjišťování hranic dostaví.

Na základě pověření vydaných pobočkou pod č. j. SPU 010937/2020 a SPU 115920/2020 mohou 
zástupci zpracovatele po dobu provádění pozemkové úpravy vstupovat a vjíždět na pozemky a 
vykonávat činnosti vyplývající ze zákona. Rozbor současného stavu neboli průzkum území z hlediska 
charakteru hospodaření, rozbor čestní sítě, erozního ohrožení a vodního režimu v daném zájmovém 
území je základním výchozím podkladem pro zpracování komplexních pozemkových úprav. V této části 
se shromažďují informace o zájmovém území včetně zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených 
orgánů a organizací.

Rozhodnutí o určení hranic přídělů (hranic pozemků z přídělového řízení), bude zapsáno do katastru 
nemovitostí a bude podkladem pro vypracování soupisu nároků vlastníků v rámci KoPÚ. Projednání a 
zpracování soupisů nároku se řídí podle § 8 zákona č. 139/2002 Sb.. Každému vlastníkovi, jenž je znám 
v obvodu pozemkových úprav, bude zaslána tabulka s nárokem „Soupis nároků", s nímž vstupuje do 
pozemkových úprav. Nárok vlastníka bude kromě čísla LV, výše podílu a dalších údajů identifikujících 
vlastníka, převzatých z katastru nemovitostí, obsahovat výměru pozemku, druh pozemku, vzdálenost od 
odsouhlaseného bodu a cenu porostu. Tuto tabulku (Soupis nároků) vlastník podepíše a zašle ve 
stanovené lhůtě zpět na pobočku. Soupis nároků bude vystaven po dobu 15 dnů k nahlědnutí na 
Obecním úřadě Švihov u Rakovníka a na Pobočce Rakovník. Dále bude stanoven termín konzultační 
schůzky pro případné připomínky a dotazy jednotlivých vlastníků.

Pobočka Rakovník žádá vlastníky, aby veškeré změny adres, úmrtí, dědictví a Jiné změny, 
uskutečněné v průběhu provádění komplexní pozemkové úpravy nahlásili na Pobočku Rakovník 
a umožnili tak komunikaci s aktuálními vlastníky. Současně žádáme vlastníky, aby věnovali 
zvýšenou pozornost nárokovému listu a údajům na něm uvedeným. Tento list je podkladem pro 
soupis nových pozemků.

2) Zpracování upřesnění přídělů

V rámci komplexních pozemkových úprav bude provedeno upřesnění přídělů dle § 13 odst. 1 zákona č. 
139/2002 Sb., určení hranic přídělu v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice přídělu 
nelze jednoznačně určit. Dotčení vlastníci budou s postupem zpracování průběžně seznamováni na 
konzultačních schůzkách, o kterých budou informováni doporučeným dopisem.

V rámci zpracování upřesnění přídělů bude vyhotovena „Dokumentace ke vstupnímu nároku", jejíchž 
součástí bude výpis ze soupisu nároků pro jednotlivé vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu KoPÚ. 
Dále bude vyhotovena „Dokumentace k výstupnímu nároku" - vypracování soupisu pozemků řešených 
dle § 13 zákona č. 139/2002 Sb. zpracovaných dle vyhlášky 13/2014 Sb. a přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
Soupisy pozemků budou vlastníkům zaslány k odsouhlasení včetně grafického znázornění jejich 
pozemků. Pobočkou Rakovník bude vydáno Rozhodnutí o určení hranic přídělů. Rozhodnutí o určení
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hranic přídělů a GP bude sloužit jako podklad pro obnovu katastrálního operátu a tato obnova bude 
zavedena do katastru nemovitostí ještě před zpracováním soupisu nároků v rámci KoPÚ.

V případě zjištění duplicitního zápisu vlastnictví se postupuje podle § 8a zákona č. 139/2002 Sb.

3) Návrhové práce

Další etapou jsou návrhové práce. Po odsouhlasení nároků jednotlivých vlastníků, bude vyhotoven návrh 
plánu společných zařízení (dále jen PSZ). Tento plán řeší zpřístupnění pozemků polními cestami v rámci 
katastrálního území, protíerozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu (protierozní meze, 
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění apod.), vodohospodářské opatření 
sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod, k ochraně území před záplavami. Dále jsou to 
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy 
ekologické stability, doplnění zeleně atd. Pro navržená společná nařízení se především využijí pozemky 
ve vlastnictví státu a obce. Pouze v případě nedostatečné výměry pozemků ve vlastnictví státu a obce je 
možno úměrně snížit nároky vlastníků. Plán společných zařízení posoudí sbor zástupců a Regionální 
dokumentační komise zřízená Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hl. m. Praha. 
Následně bude PSZ schválen zastupitelstvem obce Švihov u Rakovníka na veřejném zasedání. K plánu 
společných zařízení se také vyjadřují příslušné orgány státní správy.

Po schválení PSZ bude následovat vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků, který bude 
projednáván se všemi vlastníky na konzultačních dnech. Vlastníkům budou navrženy nové pozemky tak, 
aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a podle možnosti i 
druhem pozemku.

Kritéria pro posouzení přiměřenosti jsou dle § 10 zákona č. 139/2002 Sb.:
Cena nově navrženého pozemku je přiměřená, pokud rozdíl mezi cenou původního a nově navrženého 
pozemku nepřesáhne +, -4 %. Výměra nově navrženého pozemku je přiměřená, pokud rozdíl výměry 
původních pozemků a nově navržených pozemků nepřesahuje +, -10% a vzdálenost, pokud rozdíl 
vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší než +, -20 %. Snížení nebo zvýšení ceny 
výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků oproti původním nad rámec stanovených kritérií 
přiměřenosti lze provést jen se souhlasem vlastníka. Překročení kritéria ceny o více než 4 % ve 
prospěch vlastníka je možné jen za předpokladu, že vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny 
přesahující toto kritérium. K přijetí částky, stanovení její výše a lhůty k zaplacení je příslušná pobočka 
SPÚ. Pokud vlastník vstupuje do KoPÚ pouze s jedním pozemkem, který nelze z technických důvodů 
umístit tak, aby nebylo překročeno kritérium ceny ve prospěch vlastníka, může Státní pozemkový úřad 
se souhlasem sboru zástupců od uhrazení rozdílu ceny upustit. Vlastníkům budou rozeslány tabulky 
„Soupisy nových pozemků", které budou vlastníci odsouhlasovat. Návrh je odsouhlasen, pokud s ním 
souhlasí vlastníci min. 60 % výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 zák. č. 
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Zpracovaný návrh nového uspořádání 
pozemků bude v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 139/2002 Sb. po dobu 30 dnů vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na pobočce Rakovník a Obecním úřadě obce Švihov u Rakovníka. V této době mají vlastníci 
poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky. Po vyhotovení návrhu nového uspořádání 
pozemků a jeho vystavení k nahlédnutí, bude svoláno v souladu s § 11 odst. 3 závěrečné jednání a 
následně bude vydáno rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav (§ 11 odst. 5 zák. č. 139/2002 
Sb.). K rozhodnutí o schválení návrhu má vlastník v případě nesouhlasu možnost podat odvolání do 15- 
ti dnů od doručení rozhodnutí.

4) Mapové dílo

Závěrečnou etapou je vyhotovení mapového díla dle schváleného návrhu KoPÚ. Pozemkové úpravy 
budou zakončeny vyhotovením digitální katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a vydáním rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 11 odst. 8 zák. 139/2002 Sb.). Rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv bude po nabytí právní moci zapsáno Katastrálním úřadem pro Středočeský 
kraj. Katastrálním pracovištěm Rakovník do katastru nemovitostí. Proti rozhodnutí o výměně vlastnických 
práv již není možné se odvolat. V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona 139/2002 Sb. dosavadní 
nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých 
se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku. Po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně
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vlastnických práv je možno provést na základě písemných žádostí vlastníků vytyčení nově navržených 
pozemků v terénu. Vytyčení nově navržených pozemků je pro vlastníky provedeno zdarma. Vlastník má 
nárok na bezplatné vytyčení pouze jedenkrát. O vytyčení je možno požádat i kdykoliv po ukončení 
pozemkových úprav.

Určení bodu, od kterého se bude měřit vzdálenost pozemků dle g 10 odst. 4 zákona

Bod místa měření vzdálenosti pro KoPÚ Švihov u Rakovníka byl navržen střed střechy budovy 
Obecního úřadu ve Švihově u Rakovníka. Všichni přítomní účastníci jednání tento bod odsouhlasili.

Diskuse a dotazy:

V průběhu jednání byly zodpovězeny drobné dotazy ohledně komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Švihov u Rakovníka. V závěrečné diskusi byl vysloven dotaz na typ kultury zapsané zpracovatelem při 
návrhu nových pozemků, jelikož je v řešeném území řada záměrně zatravněných pozemků, z důvodů 
eroze nebo ekologické stability, ale v KN mají tyto pozemky zapsanou kulturu „orná půda“. Vlastník se 
chtěl ujistit, zda se kultura pozemků nebude v KN měnit. Ing. Silvie Romerová přítomné ujistila, že toto 
se bude řešit při návrhových pracích a po dohodě se zpracovatelem se do návrhu nových pozemků 
uvede, dle požadavku vlastníka, kultura pozemku v KN (orná půda) nebo kultura aktuálního reálného 
stavu (travní porost).

Volba sboru zástupců

Dle ustanovení § 5 zákona č.139/2002 Sb. si vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách zvolí 
sbor zástupců, který zastupuje vlastníky pozemků v řízení o pozemkových úpravách při následujících 
činnostech: spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a 
navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu 
pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na 
uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2.

Sbor je volen na úvodním jednání nadpoloviční většinou přítomných vlastníků. Počet členů musí být lichý 
(5 - 15) + náhradník. Členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují
alespoň 10 % z výměry pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy. V rámci KoPÚ 
Švihov u Rakovníka se jedná o firmu LUPOFYT s. r. o. a pana Ing. Václava Burgera, kteří vyjádřili 
souhlas se členstvím ve sboru. Dalším nevoleným členem sboru je vedoucí pozemkového úřadu nebo 
jim pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Za SPÚ, Pobočku Rakovník je pověřen 
členstvím Ing. Martin Kaše a za obec Švihov u Rakovníka starosta obce Milan Procházka starší.

Průběh volby sboru zástupců
Na úvodní jednání bylo pozváno celkem 56 vlastníků/spoluvlastníků dle LV, jednání se zúčastnilo 21 
vlastníků/spoluvlastníků dle LV, najednání bylo přítomno 39,29 % vlastníků.

Do sboru zástupců pro KoPÚ Švihov u Rakovníka byly zvoleni tito členové:
1.

2.

3.

Nevolení členové ve sboru zástuoců:
4.
5.
6. .

7.

Náhradníkem byl zvolen pan

Pro Proti Zdržel se
Mgr. Miloslav Mánek 20 0 0
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Milan Krejza 20 0 0
Milan Procházka ml. 20 0 0
Jaroslav Čech (náhradník) 20 0 0

Při volbě kandidátů do sboru zástupců se vyskytl nesouhlas pana Jaroslava Prajzlera s nominací pana 
Milana Procházky ml., který byl navržen do sboru z důvodu vlastnictví cca 6% výměry řešených 
pozemků. Důvodem byla případná možnost ovlivnění hlasování sboru zástupců dvěma hlasy zjedná 
„rodiny". Vedoucí Ing. Silvie Romerová přítomné vlastníky upozornila, že hlas starosty obce není přímo 
p. Milana Procházky st.. Zástupce/starosta obce se díky volbám může v průběhu KoPÚ změnit, jak se už 
v minulosti mnohokrát stalo. Zároveň připomenula funkci sboru zástupců a zdůraznila, že rozhodující 
slovo má vždy vlastník pozemku a vše co se s ieho oozemkv děle, se děje pouze sjeho souhlasem. 
Následně k tématu promluvili kteří mají s pozemkovými
úpravami osobní zkušenost a vysvětlili přítomným svůj názor a pohleo na tuto situaci. Při opakované 
volbě a veřejném hlasování byli všichni volení členové sboru zástupců zvoleni nadpoloviční většinou 
přítomných vlastníků. Nebyl nikdo proti a nikdo se hlasování nezdržel. Do sboru zástupců byly zvoleni 3 
členové a 1 náhradník. Celkem má tedy sbor zástupců 7 členů a 1 náhradníka.

Závěr:

Ing. Martin Kaše a Ing. Silvie Romerová poděkovali přítomným za pozornost a ukončili úvodní jednání. 
Po skončení oficiální části úvodního jednání se konala volba předsedy sboru zástupců. Předsedou byl 
jednomyslně zvolen pan Ing. Václav Burger.

Zápis z úvodního jednání bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního úřadu Švihov u 
Rakovníka a Pobočky Rakovník.

Kontaktní údaje Státního pozemkového úřadu. Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hlavní město Praha, Pobočky Rakovník.

adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 
e-mail: rakovnik.pk@spucr.cz 
telefon: 725 949 942 
úřední hodiny: Po a St 8 - 17 hod.
elektronická úřední deska: portál Státního pozemkového úřadu ČR - www.spucr.cz

Zapsal: Ing. Martin Kaše 

Ověřil: Ing. Silvie Romerová
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STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STATNÍ POZEMKOVÝ URAĎ
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Lubenská 2250, Rakovník II, 269 01 Rakovník

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 290208/2020/Kas
Spisová značka: 2RP1841/2019-537213/08

Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS: 
E-mail:

Datum:

Ing. Martin Kaše
725949969
z49per3
m.kase@spucr.cz 

14. 8. 2020 SPU 290208/2020/Kas

000574184830

Zápis zjednání s panem Gregorem a paní Gregorovou a zástupcem zpracovatele v
rámci KoPÚ Švihov u Rakovníka

V příloze zasíláme zápis zjednání ze dne 11.8. 2020. Na jednání byly, mimo jiné, zodpovězeny 
veškeré dotazy vznesené v dopise ze dne 6.8,2020 č.j. SPU 283583/2020.

Ve zkratce opětovně uvádíme;

Bod 1. Bylo dohledáno předání restitučního rozhodnutí č.j. 2948/92-392/392 na KP Rakovník 
(podklady uloženy na SPÚ pobočce Rakovník). '

Bod 2., 3., 4., 5. Veškeré podrobnosti a vývoj mapových podkladů a změn v katastru nemovitostí 
eviduje KP Rakovník, které je dle platných zákonů a předpisů k tomu určeno a je plně v jeho 
kompetenci provádět digitalizaci a úkony s ní spojené. SPÚ Pobočka Rakovník tyto podklady nemá 
k dispozici a nemá tedy žádné možnosti se vyjadřovat k rozhodnutí KP případně ZKI.

I
Vzhledem k tomu, že Vaše podání a některé dotazy nejsou příslušné pro řešení pozemkovým 
úřadem, žádáme Vás, v případě další komunikace, o přesnou specifikaci dotazu.

Dále uvádíme, že řízení o KoPÚ Švihov u Rakovníka vychází a plně respektuje podklady a 
informace evidované v KN. Vaše vlastnictví nebude pozemkovými úpravami dotčeno.

S pozdravem

Ing. SilvT 'omerová 
vedou' obočky Rakovník 
Stá* xozemkový úřad

Příloha/Přílohy
1) Zápis z jednání ze dne 11. 8. 2020
2) Prezenční listina z jednání

1 /1
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Zápis z jednání s panem Gregorem a paní Gregorovou a zástupcem 
zpracovatele v rámci KoPÚ Švihov u Rakovníka

Datum konání: 10:00 hod., úterý 11. 8. 2020

Místo konání: SPÚ PO Rakovník, Lubenská 2250, Rakovník 26901

Zápis

Na začátku jednání dochází k formálnímu představení zúčastněných a podepsání presenční listiny, 
která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Ing. Silvie Romerová (dále jen S.R.) vysvětluje přítomným 
důvod osobního jednání. Pan Gregor rozporuje obvod KoPÚ a nesouhlasí se zařazením jeho parcel na 
LV106 mimo intravilán obce, tedy do obvodu pozemkové úpravy. S.R. vysvětluje, že v této fázi KoPÚ 
není problém obvod pozemkové úpravy změnit a dotčené parcely p. Gregora z obvodu „vyndat". S.R. 
vysvětluje rozdíl přídělových (GP), PK a KN map, načež p. Gregor rozporuje vydání přídělové parcely 
3/1 pozemkovým fondem, která je nyní vedená jako KN parcela. Pan Gregor rozporuje pověření ke 
vstupům na pozemky a ukazuje fotografie označených pevných bodů, kdy předpokládá, že zpracovatel 
tyto body zanáší do systému, ukládá jejich souřadnice a mění tyto pozemky v KN. S.R. vysvětluje 
pověření ke vstupům a vysvětluje proč se zaměřují pevné body na začátku KoPÚ a také to, že slouží 
jako vstupní data pro zpracovatele a nikam se neposílají, neukládají, atd.. Pan Gregor zmiňuje obavy ze 
zaměření těchto bodů, aby nedošlo k problémům s jeho majetkem, vzhledem k zaměření pevných 
bodů. Ing. Pavel Hofman (dále jen P.H.) vysvětluje proč zaměřují a označují pevné body a co je účelem 
a prací zpracovatele KoPÚ. Ujišťuje Gregorovi, že žádné informace o zaměření bodů nebudou v tuto 
chvíli použity pro změny v KN, jedná se jen o pomocné zaměření jako vstupní informace pro zpracování 
KoPÚ. Dále vysvětluje mapové odchylky ve vzdálenostech a doporučuje Gregorovým přesné zaměření 
soukromým geodetem. P. Gregor ukazuje přítomným náčrty KÚ-záznam identických bodů-zaměření 
a opět vyjadřuje nesouhlas se zaměřením bodů pro polohopis načež P.H. opět vysvětluje, že body jsou 
pouze pomocné pro zpracovatele KoPÚ. S.R. informuje přítomné o termínu upřesnění hranic obvodů, 
které bude probíhat na konci září. Opět potvrzuje změnu předpokládaného obvodu KoPÚ - KN parcely 
pana Gregora nebudou do KoPÚ zařazeny. Pan Gregor opakuje požadavek na vyřešení přídělu 3/1, 7 a 
10. P.H. vysvětluje, že přídělová mapa již neplatí a je třeba se řídit platnou mapou a informacemi z KN. 
Do debaty se zapojila Jana Pausarová, která předložila materiály o restituci parcel 7 a 419. Vysvětluje, 
že tato restituce a rozhodnutí o vydání pozemků, bylo řešeno dle tehdy platných informací a údajů z 
KÚ. S.R. opět připomíná, že se SPÚ řídí aktuálními platnými údaji v KN a žádá Gregorovi o jasnou 
definici, co konkrétně požadují po PÚ v rámci pozemkových úprav ve Švihově u Rakovníka. Gregorovým 
se stále jedná o problém „údajně" zmenšené parcely. P.H. opět doporučuje jedinou možnost 
soukromého geodeta, ke zpřesnění hranic a následně i výměr jejich pozemků. S.R opakuje, že PÚ jednal 
a pozemky vydal dle, v té době, platných informací z KN. Možnost odvolání pro obnovu restitučního 
řízení byla po dobu 3 let. P.H. ukazuje mapu pozemků aktuálně vlastněných paní Gregorovou, panem 
Gregorem a v SJM. S.R. doporučuje veškeré domnělé „chyby" řešit s KP v Rakovníku. Rozhodnutí č.j. 
OPU 2948/92-392/392 ze dne 23.6.1994 nabylo právní moci dne 17.7.1994. KP převzalo dokumentaci 
dne 26.7.1994 (doručenka). Podklady uloženy na pobočce Rakovník (č.j. OPU 7/94/pa).



Prezenční listina
Komplexní pozemkové úpravy Švihov u Rakovníka 

-jednání Gregorovi

SPÚ Pobočka Rakovník , 10:00hod 11.8. 2020 

Účastníci jednání:

Jméno Podpis

Ing. Silvie Romerová (vedoucí PO Rakovník)

Ing. Martin Kaše (odborný rada PO Rakovník) --

Ing. Pavel Hofman (Zástupce zpracovatele KoPÚ)
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P.H. opět vysvětluje funkci zpracovatele a vysvětluje zaměření a označení pevných bodů na hranici 
předpokládaného obvodu. S.R. opět sděluje předběžný termín šetření hranic obvodů KoPÚ, na které 
budou Gregorovi pozváni. Veškeré nesrovnalosti je třeba řešit s KN nikoliv s PÚ. Restituce byly 
Gregorovým vysvětleny. Obvod pozemkových úprav stanovuje SPÚ PO Rakovník, Gregorovi budou 
pozvání na šetření jeho hranic v terénu. Pan Gregor sděluje, že KÚ poskytl chybné podklady pro 
restituční řízení a zároveň sděluje nesouhlas s aktuální KMD (provedena digitalizace v roce 2015). 
Pobočka Rakovník uvádí, že nemá kompetenci se vyjadřovat k rozhodnutí ZKI (ZKI PR-0-32/438/2018
10 ze dne 4.7.2018).

S.R. opětovně zdůrazňuje účel a smysl pozemkových úprav a co se bude v rámci KoPÚ v k.ú. Švihov u 
Rakovníka konat. P. Gregor opět nesouhlasí s účastí na šetření obvodů pozemkových úprav. S.R. 
ukončuje diskusi a opakuje, že SPÚ pobočka Rakovník postupuje dle zákona a KoPÚ se řídí dle platné 
legislativy ČR.

Zapsal: Ing. Martin Kaše 

Ověřil; Ing. Silvie Romerová



Rozdělovník k ČJ: SPU 290208/2020/Kas

Zápis z jednání s panem Gregorem a paní Gregorovou a zástupcem zpracovatele v rámci 
KoPÚ Švihov u Rakovníka

č. Adresát Adresa Forma Odesláno

1 ■ (• Obdrží Poštou
2 č Obdrží Poštou

3 Groma pian s.r.o., (ng. Pavel
Hofman

Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň

Obdrží DS

4 Groma pian s.r.o., Ing. Alžběta 
Hofmanová

Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň

Obdrží DS

5 Katastrální úřad pro Středočeský 
kraj. Katastrální pracoviště
Rakovník, Bc. Lukáš Brotánek

Na Sekyře 2123, Rakovník II, 269 01 
Rakovník

Na vědomí DS

Prohlášeni doručujícího orgánu:
□ Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení.

□ Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne:.............................

O Zásilka byla vložena do schránky dne:................................ .

Odesílatel, g^g^pl pozemkový úřad 
Pobočka Rakovník 
Lubenská 2250 
Rakovník II 
9RQ ni Rakovník

nORUČENKA
Označení písemnosti (č.j.): 290208/2020/Kas/2_

□ nevracet,VLOŽITDOSCffpIgjl

^c/e

Prohlášení doručujícího orgánu:
□ Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení.

□ Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne:............................ .

■ D Zásilka byla vložena do schránky dne;.................................

Adresát;

Prohlášení příjemce zásilkj^
Jméno a příimenl příjemce:...... H.................................
Vztah pnjemcetó#sálwi>nenl-ll příjemce adres 
Potvrzuji převzetí teto zásWy;
Dne: ................. Podpis:.................

Odesílatel; pozemkový úřad 
Pobočka Rakovník 
Lubenská 2250 
Rakovník li
269 01 Rakovník

i^p.iP^ťWKA

Označení písemnosti 290208/2020/Kas/i

■ jméiió a příjmeiiipracovníka pošty

.4'- —

Adresát

■ Podpis p ikap“5ty

Prohlášení příjemce zásilky.
Jméno a příjmení příjemce:....... tl ........... ............
Vztah pfflemce k adresátovi, není-li příjemce adres." 
Potvrzifi píevz^tf to z^sijky.
Dne:.................... ........................Podpis:.!.

000574495331

000574495230





Vyjádření pobočky Rakovník k č.j. SPU 125898/2020 ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů

1) Úvodní jednání KoPÚ Švihov u Rakovníka se konalo 22. 6. 2020 v Oráčově, zjišťování 
průběhu hraníc (ZPH) obvodu KoPÚ Švihov probíhalo ve dnech 22. 9. - 25. 9. 2020 ve 
Švihově. Na úvodním jednání byli účastníci řízení obeznámeni s předpokládaným 
obvodem pozemkové úpravy. Na základě zaměření skutečného stavu (polohopisu) 
v celém katastrálním území a před vlastnim ZPH Díky zmiňovanému ZPH byl tento obvod 
později upřesněn a stanoven PÚ pobočkou Rakovník s ohledem na účely a cíle 
pozemkových úprav. Tímto došlo k rozdělení parcely KN 704/2 v k.ú. Švihov u Rakovníka. 
Části této parcely (KN 704/8 a KN 704/7) byly geometrickým plánem grafickým přídělem 
(GP) č. 112-2/2019 odděleny a jsou zařazeny mezi pozemky řešené, část původní parcely 
(stále KN 704/2) je zaplocená a již se v obvodu KoPÚ Švihov u Rakovníka nenachází, 
tudíž nadále již řešena v pozemkové úpravě nebude.

2) Pobočka PÚ ve své činnosti neeviduje záznamy o bodu č. 98-1092 a nepřísluší jí sdělovat 
informace týkající se činností Katastrálního úřadu (KÚ). včetně ieho činností.

3) Dle GP č. 112-2/2019 je bod č. 98-1117 nadále veden v kódu kvality 8 a nikoliv v kódu 
kvality 3, jak v žádosti o informace uvádíte. O bodu č. 81-7 neeviduje PÚ ve své činnosti 
záznamy, a proto mu nepřísluší sdělovat informace týkající se KÚ a jeho činností.

4) a) Dne 22. 9. 2020 proběhlo ZPH obvodu KoPÚ Švihov u Rakovníka a následně byl 
vyhotoven GP č. 112-2/2019, kterým byla hranice mezi pozemky zpřesněna.

b) Dne 22. 6. 2020 proběhlo úvodní jednání ke KoPÚ Švihov, kde byl účastníkům sdělen 
předběžný obvod KoPÚ. Účastníkům bylo vysvětleno, že průběh hranic obvodu (vnějšího 
i vnitřního) bude vyšetřen při ZPH obvodu a může se ještě s ohledem na účely a cíle 
pozemkových úprav změnit. Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který obdrželi všichni 
známí účastníci řízení pod č.j. SPU 220685/2020.

c) Dne 22. 9. 2020 proběhlo ZPH obvodu KoPÚ Švihov u Rakovníka a následně byl 
vyhotoven GP č. 112-2/2019, kterým byla hranice mezi pozemky na obvodu KoPÚ 
zpřesněna. Parcela 704/2 byla tímto geometrickým plánem rozdělena na KN 704/8 a KN 
704/7 (parcely budou v obvodu KoPÚ, tedy řešené) a KN 704/2 (parcela je zaplocená, 
mimo obvod KoPÚ, tedy neřešená). Jak je z GP č. 112-2/2019 patrné, bod č. 98-1117 
zůstal nezměněn a nebyl tedy ani zpřesňován.

d) Dopisem ze dne 16. 10. 2020 pobočka reagovala na Váš dopis ze dne 23. 9. 2020 a 
informovala Vás, že PÚ plně respektuje aktuální informace evidované v KN. Veškeré 
nesrovnalosti a stížnosti, týkající se evidence pozemků, je nutné řešit s úřadem, který je k 
tomu příslušný. Tímto úřadem je Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální 
pracoviště Rakovník.

5) PÚ nepřísluší sdělovat informace týkající se KÚ a jeho činností. Kopie dokumentů pořízené 
na ZPH, které uvádíte, jsou přílohami tohoto vyjádřeni. Přílohou je také geometrický plán 
GP č. 112-2/2019, kterým se zpřesnily body na vnitřní hranici obvodu KoPÚ Švihov u



Rakovníka. Pobočka v rámci řízení o pozemkových úpravách postupovala zcela 
standartním postupem dle platných zákonů a vyhlášek, které je možné ověřit ze spisové 
dokumentace pobočky.

6) Dotaz se opět týká ZPH vnitřního obvodu KoPÚ. Parcela KN 704/2 (původně 1342 m2), 
kterou vlastní Obec Švihov, byla kvůli zaplacení její části rozdělena. Parcely KN 704/8 (313 
m2) a KN 704/7(424 m2), které nejsou zaplacené budou v KoPÚ řešeny. Zaplocená 
parcela KN 704/2 (625 m2) bude mimo obvod KoPÚ, tedy řešena již nebude. Vlastníkem 
všech těchto parcel zůstává Obec Švihov.

Jak je z přiložených dokumentů jasné (GP č. 112-2/2019, SN č.112, Protokol ZPH č.112), Vás 
jako vlastníků se u ZPH obvodu KoPÚ Švihov jednalo pouze o parcely KN 2 (LV 105) a KN 
419/4 (LVI 06).

Dále z těchto dokumentů vyplývá, že zpracovatelem byla zapsána poznámka nesouhlasu do 
SN č. 112 a protokolu ZPH č. 112.

Z GP č. 112-2/2019 dále vyplývá, že výměra Vašich parcel (KN 2 a KN 419/4), které byly 
předmětem ZPH obvodu dne 22. 9. 2020, se tímto šetřením a zápisem do KN nezměnila. Bod 
č. 98-1117 zůstává nadále v kódu kvality 8.

Z přiložených zápisů (č.j. SPU 220685/2020 a č.j. SPU 290208/2020) vyplývá, že jste byli již 
několikrát písemně i osobně obeznámeni s účely a cíli probíhajících komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Švihov u Rakovníka. Veškeré nesrovnalosti a stížnosti, týkající se 
evidence pozemků v k.ú. Švihov u Rakovníka, řešte-je nutně řešit prosím s Katastrální úřadem 
pro Středočeský kraj. Katastrálním pracovištěm Rakovník.

Přílohy:

1) Zápis z ÚJ Švihov ze dne 22. 6. 2020 č.j. SPU 220685/2020
2) Zápis osobního jednání 11.8. 2020 č.j. SPU 290208/2020
3) Protokol o výsledku ZPH ObPÚ Švihov k ZPMZ č. 112
4) Soupis nemovitostí č. 112 ZPH ObPÚ Švihov
5) Geometrický plán GP č. 112-2/2019



státní pozemkový úřad
KPÚ pro Slredočeský kraj a hlavní měslo Praha 
Pobočka Rakovník, Lubenská 2250,263 01 Rakovník
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Počal příloh Statni pozemkový úřad 
Doručeno: 21.04.2021 
SPU 139300/2021
1 1 tty;3 přílohy:
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj 
Katastrální pracoviště Rakovník 
Na Sekyře 2123 
269 01 Rakovník

Spis ze dne 03.12.2021 
PD-11087/2020-212 
PD-12885/2020-212

Státní pozemkový úřad 
Pobočka Rakovník 
Lubenská 2250, Rakovník il 
269 01 Rakovník

SPU 3150682020/Kas
Sp.zn,: 2RP 1841/2019-537213/03/02

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informaci se týká současného provádění Komplexní pozemkové úpravy na katastrálním 
území Švihov u Rakovníka, obec Švihov u Rakovníka.

Žádost navazuje na předchozí požadavky viastnika dotčených nemovitostí a jejich neurčité a zásadně 
nesrozumitelné odpovědi. V uvedených odpovědích nejsou konkrétní odpovědi na jasné, jednoznačné a určité 
odborné otázky:

1. Na úvodním jednání vytyčení obvodu pozemkových úprav nebyla v návrhu parcela par. č. 740/2 
zařazena do zastavěné části obce, nyní je celá parcela 470/2 zařazena do zastavěné části obce. 
Dotčený vlastník pozemku par. č. 2 v k.ú.Švihov u Rakovníka vznáší dotaz, kdo kdy rozhodl o této 
změně, která se dotýká společné hranice pare. č. 2.

2. Daný bod č. 98-1092 nebyl vlastníky parcely č. 2 odsouhlasen, nachází se na společné hranici, a přesto 
je zanesen do katastru nemovitostí s kvalitou bodu 3, původní kvalitě bodu 8. Vlastníci neobdrželi 
souřadnice bodu a jejich geometrický vytyčovací náčrt.

3. Podrobný bod 98-1117 a 81-7 byly vytyčeny při digitalizaci KÚ v roce 2015 s kvalitou bodu 8, není 
zřejmé, jak byly převedeny na kvalitu č. 3.

4. Tato neurčitá řešení byla předmětem našich podání:
a) Jsme vlastníky parcely č. 2 v KÚ Švihov u Rakovníka při digitalizaci v roce 2015 byla vyznačena 

tato hranice mezi pozemky, parcela č. 2 a pozemkem silnice 704/2 s kvalitou přesnosti bodem č, 8 
viz příloha č. 1

b) Dne 22,06.2020 byly zahájeny pozemkové úpravy s mapovým podkladem příloha č.2, kde je návrh 
šetřeni průběhu hranice u parcely č. 2 s parcelou 704/2 po bodech 234, 235, 236.

c) Dne 22.9.2020 probíhalo místní šetření zjišťování průběhu hranic v terénu. Za přítomnosti 
pozemkového úřadu se zpracovatelem s návrhem změny průběhu zákresu vnitřního obvodu KoPU 
a s návrhem nově vytvořeného trojmezního bodu č. 98 - 1092. Navrhovali jsme a na místě dne 
22.06.2020, rozporovali podklady a pokud má být nové vytyčeni parcel, tak bude jedině s bodem 
98-1117, oba v té době s kvalitou č, 8.

d) Dne 23.09.2020 podali vlastnici nemovitostí námitky - rozpor proti vadnému řešení,

5. Závěr; ,
Na body 1 - 4 písm. a) až d) vlastníci parcely neobdrželi žádnou relativní odpověď a SPU s KÚ Rakovník 
provedl zákres a zápis do Katastru nemovitostí. Na místě vlastníci parcely č. 2 žádali zapsat své

spuess7d2daf5e



nesouhlasné stanovisko do protokolu ze dne 22.09,2020 a pořídit fotokopii - pracovníci SPU a KÚ toto 
právo zamítli. Ani opakované námitky podané dne 23.09.2020 a žádost zápis o průběhu hranic parcely a 
vydáni kopie se zápisem ze dne 22.09.2020 nebyla naplněna.
SPÚ uvedl následující zdůvodnění;
Vlastnici byli odmítnuti z důvodu, že půjde zápis ke schválení na Katastrální úřad v Rakovníku a pak 
teprve můžeme dostat nedošetřené podklady bez našeho souhlasu ze dne 22.09,2020. Proto se ještě 
jednou ptám a žádám doložit z odpovědi PD-11087/2020-212 jak Katastrálním úřadem (garantem 
KoPU) v Rakovníku probíhala kontrola z hlediska jeho obsahové správnosti, jestliže byl zákres parcely 
č, 2 změněn (viz příloha č. 2) bez doložení souhlasu vlastníků z přesnosti č, 8 na přesnost č. 3 v rozporu 
s do té doby platnou mapou katastru nemovitostí z roku 2015 viz příloha č.1.

V roce 2015 byla v katastrálním území provedena digitalizace. Jak je možné, že se opět mění některé (a 
to pouze některé - jako např. cesta par. č, 704/2, úprava hranice pozemku pare. č. 2 a zmenšení par. č.
3) a neustále se přepisují čísla parcel nebo absolutně zmizí, viz parcela č. 7 z přídělu č. 10 v k.ú. Švihov 
u Rakovníka, obec Švihov u Rakovníka.

Upozorňujeme v podkladech KÚ nejscu doloženy vlastníky Gregor Vladislav a Božena Gregorová odsouhlasení 
změn přesnosti u parcely č, 2 z přesnosti č. 8 na přesnost č. 3 a nově doplnění trojmezního bodu pro parcelu 
704/8 (nově 98-1092).

Přílepy 21.04.2021

/

Božena Gregorová, 
datum narození 6.3.1962 
bytem Přílepy č.p. 129 
270 01 Kněževes

Vladislav Gregor 
datum narození 20.6.1958 
bytem Přílepy č.p. 129 
270 01 Kněževes

PS. Ve výzvě z 15.4.2021 uvádíte, že jsme žádost podle zákona č.106/1999Sb. Podávali dne 12.4.2020 pod č.j, 
SPU 125898/2021, žádáme zdvořile obratem o poskytnutí kopie zmiňovaného podání ze dne 12.4.2020 
abychom mohli zjednat nápravu???
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