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U S N E S E N Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
§ 19 písm. a) 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 dále podle ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen „správní řád“) rozhodl o: 
 
 

spojení správních řízení  
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kunovice,  

které bylo zahájeno dne 7.8.2013 a 
 o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí, 

které bylo zahájeno dne 23.7.2014 
 
 

 
Účastníci řízení: 
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona v souvislosti s ust. § 68 správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto usnesení, která je 
součástí výroku. 

 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

Pobočka zahájila dne 7.8.2013 řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kunovice a dále 
zahájila dne 23.7.2014 řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Loučka Valašského 
Meziříčí. Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona obvod pozemkových úprav je území dotčené 
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pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území. Obě 
řízení o komplexních pozemkových úpravách však jsou vedena souběžně a jejich společným cílem je 
mj. rozsáhlá změna společné katastrální hranice. Z logiky věcí při projektování pozemkových úprav a 
také s přihlédnutím k ust. § 4 správního řádu vyplývá potřeba zachování pozemků dotčených vlastníků 
v původním katastrálním území v místě změny katastrální hranice, dále potřeba provedení 
souběžného zápisu této změny katastrální hranice v rámci mapového díla do katastru nemovitostí 
(dále jen „KN“) a dále potřeba umístění prvků PSZ v oblasti rozhraní obou katastrálních územích. 
Zápis změny katastrální hranice do KN před obnovou katastrálního operátu na základě výsledků 
KoPÚ není vhodný, neboť úspěšné dokončení KoPÚ je vázáno na rozhodnutí vydávaná podle ust. § 
11 odst. 4 a 8 zákona.  Rozdělením katastrálních území před dokončením KoPÚ geometrickým 
plánem by došlo ke vzniku mnoha drobných parcel. Z hlediska hospodárnosti a nižší administrativní 
náročnosti je vhodné zavést tuto změnu katastrální hranice do KN s novou DKM pro obě katastrální 
území současně, bez nutnosti vyhotovení geometrického plánu, kterým by došlo, jak je výše uvedeno, 
ke vzniku mnoha drobných tvarů parcel pro obhospodařování nevhodných. Tento postup je v souladu 
s obecnou zásadou hospodárnosti a procesní ekonomie podle ust. § 6 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jejímž smyslem je takový postup správního orgánu, aby 
nikomu nevznikaly zbytečné náklady (v tomto případě nejen náklady na řízení, ale i nemalé náklady 
na vyhotovení vlastního díla tj. návrhu pozemkových úprav) a byly prováděny jen ty úkony, které jsou 
nezbytné pro splnění cíle správního řízení bez co možná nejmenšího zatěžování dotčených osob. 
 
S ohledem na zjištěné a výše uvedené skutečnosti se v souladu s ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen „správní řád“) spojuje řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. 
Kunovice a řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí. 
 
Toto usnesení se podle ust. § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenává do spisu. V tomto 
případě však správní orgán vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a z důvodu všeobecné 
informovanosti o průběhu správního řízení zveřejní též na úřední desce pobočky a na úředních 
deskách dotčených obcí. 
 
 
 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ust. § 76 odst. 5 
správního řádu odvolat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ing. Renata Němejcová 

vedoucí Pobočky Vsetín 
Státní pozemkový úřad 
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