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R O Z H O D N U T Í 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa (dále jen 
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 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, 
 

rozhodl 
 

podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto: 
 
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Okna v Podbezdězí zpracovaný jménem 
firmy AGROPLAN, spol. s r. o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČ 48110141 pod č. zakázky 910-
016-541101, Ing. Radkem Dlouhým, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových 
úprav (č. rozhodnutí o udělení úředního oprávnění SPU 487719/2013). 
 
 

se schvaluje. 
 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu jsou z důvodu velkého 
rozsahu uvedeni v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku. 
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O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 

Řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Okna v Podbezdězí bylo zahájeno 
v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Žádosti o zahájení pozemkových úprav podali 
Ing. Walter Piverka, Obec Okna, Státní pozemkový úřad a Společnost P+K. Důvodem zahájení řízení 
byly podané žádosti vlastníků k vyřešení vlastnických vztahů a zpřístupnění pozemků. Podané žádosti 
představovaly 61,56 % výměry zemědělské půdy v katastrálním území Okna v Podbezdězí, tedy 245 ha 
z výměry 398 ha. 
  

Dne 22. 2. 2014 bylo dle ust. § 6 odst. 4 zákona zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách 

(dále jen KoPÚ) v katastrálním území Okna v Podbezdězí, a to veřejnou vyhláškou pod 

č.j. SPU 437579/2013, zveřejněnou na úřední desce Pobočky Česká Lípa a obce Okna po dobu 15 dní.  

Oznámením dle § 6 odst. 6 zákona č.j. SPU 466230/2013 ze dne 11. 11. 2013 o zahájení řízení 

pozemkový úřad písemně vyrozuměl také příslušný katastrální úřad, orgán územního plánování, 

stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, vodohospodářský 

orgán, orgán státní správy lesů a další dotčené správní úřady. Těmito orgány byly stanoveny podmínky 

k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů. 

 

Městu Doksy a obcím Luka, Ždírec a Tachov, jejichž územní obvod sousedí s pozemky zahrnutými do 

obvodu pozemkových úprav v k. ú. Okna v Podbezdězí byla zaslána výzva k přistoupení k řízení 

o pozemkových úpravách pod č.j. SPU 466273/2013 dne 11. 11. 2013. Nikdo tuto možnost nevyužil. 

 

Dne 11. 7. 2014 uzavřel Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa 

s pobočkou Dohodu dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 

úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

Do obvodu KoPÚ byly zahrnuty i pozemky, u kterých se v řízení o pozemkových úpravách pouze 

obnovuje soubor geodetických informací. 

 

Ve spolupráci se zástupcem katastrálního pracoviště byl stanoven obvod KoPÚ převážně v současných 

katastrálních hranicích. Obvod nezahrnuje zastavěnou část obce.  

 
Úvodní jednání proběhlo podle § 7 zákona dne 6. 4. 2016 v budově Obecního úřadu Okna, na které byli 
pozváni všichni známí účastníci řízení v předpokládaném obvodu pozemkových úprav pozvánkou č.j. 
SPU 127204/2016/Pob/No ze dne 11. 3. 2016. Na úvodní jednání bylo pozváno 135 vlastníků, jednání 
se zúčastnilo 39 vlastníků. Účastníci jednání byli seznámeni s právními předpisy vztahujícími se k řízení 
o pozemkových úpravách, zejména se zákonem č. 139/2002 Sb., s účelem a cílem pozemkových úprav, 
jejich formou, předpokládaným obvodem pozemkových úprav a s průběhem celého správního řízení. 
Byl určen a odsouhlasen výchozí bod pro určování kritéria měření vzdálenosti k jednotlivým pozemkům, 
a to hlavní věž kostela. Přítomnými byl na tomto jednání zvolen pětičlenný sbor zástupců. Nevolenými 
členy sboru zástupců byli: Eva Müllerová, starostka obce Okna, Ing. Jiří Novotný, zástupce pobočky, 
Ing. Walter Piverka, vlastník více jak 10 % výměry pozemků. Dále byli jako další členové sboru 
přítomnými zvoleni: paní Jitka Slavíková a pan Ladislav Jareš. Jako náhradník byl zvolen pan Pavel 
Gardavský. Předsedou sboru byl zvolen Ing. Walter Piverka.  

Zápis z úvodního jednání ze dne 8. 4. 2016 byl pod č.j. SPU 179884/2016 odeslán všem známým 

účastníkům řízení. 

 

Po podpisu smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2015 začala společnost ALINEX, s. r. o. pracovat na etapě 

přípravných prací. Podkladem pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav bylo 

vyhodnocení stávajících klimatických a ekologických podmínek, vodohospodářských a dopravních 

poměrů. Dále byly posuzovány poměry vodní a větrné eroze. K vyhodnocení území a upřesnění obvodu 

řešeného území se prováděly podrobné terénní průzkumy a geodetické zaměření polohopisu. 

V červnu 2016 předložil zpracovatel Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálnímu pracovišti 

Česká Lípa projekt revize a doplnění stávajícího podrobného polohového bodové pole. Katastrální úřad 

projekt včetně doplnění PPBP a stabilizace schválil. Výsledný elaborát revize a doplnění podrobného 

polohového bodového pole předal zpracovatel 30. 6. 2016. 

Další etapy dle smlouvy o dílo však společnost ALINEX, s. r. o. nedokončila (k 1. 1. 2019 vstoupila do 

likvidace), proto bylo nutné přerušit řízení do doby výběru nového zpracovatele. Tím se stala společnost 
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AGROPLAN, spol. s r.o., která na základě nové smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2019 pokračovala ve 

zpracování KoPÚ.  

 
V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona bylo vydáno pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro zástupce 
zhotovitele KoPÚ (č.j. SPU 444095/2017 ze dne 22. 9. 2017 pro ALINEX, s. r. o. a č.j. SPU 444593/2019 
ze dne 8. 11. 2019 pro AGROPLAN, spol. s r. o.). Tyto osoby mohly po dobu provádění pozemkových 
úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně 
nutném, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Toto pověření bylo současně vyvěšeno na úředních 
deskách obce Okna a pobočky. 
 
Jediným opatrovníkem byla ustanovena obec Okna neznámému vlastníkovi na LV č. 11000. 

  

Šetření hranic pozemků pro stanovení obvodu pozemkových úprav prováděla komise, jmenovaná 

vedoucí pobočky (č.j. SPU 176019/2020 ze dne 25. 5. 2020), složená z pracovníků Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa (Ing. Jan Synák), Státního pozemkového úřadu, 

Pobočky Česká Lípa (Ing. Jiří Novotný), zástupce obce Okna (p. Eva Müllerová), zástupci zpracovatele 

(Ing. Jan Petrásek a p. Pavel Jirkovský). Předsedou byl jmenován Ing. Jan Petrásek. 

K šetření hranic tvořících obvod KoPÚ byli doporučeným dopisem na doručenku pozváni všichni 

vlastníci pozemků, jejichž hranice byla vytyčena nebo na jejich hranici byl vytyčen alespoň jeden bod 

obvodu. Šetření průběhu hranic obvodu proběhlo za účasti komise a dotčených vlastníků ve dnech 7. – 

14. 9. 2020 (č.j. SPU 287925/2017 ze dne 12. 8. 2020). 

  
Přítomní vlastníci potvrdili zjištěný průběh vlastnické hranice svým podpisem v soupise nemovitostí 
o zjišťování průběhu hranic pro účely obnovy operátu na podkladě výsledků KoPÚ.  
Byly vyhotoveny geometrické plány č. 709476_GP_00473 (474, 475, 476 a 484) pro průběh vytyčené 
nebo vlastnicky zpřesněné hranice pozemků při pozemkových úpravách, rozdělení pozemků obvodem 
KoPÚ a opravu geometrického a polohového určení nemovitostí. Žádost o zápis GP do KN a vyznačení 
poznámky o zahájení pozemkových úprav byla zaslána Katastrálnímu pracovišti Česká Lípa dne 
29. 3. 2021, pod č.j. SPU 108530/2021. Zápis do KN byl proveden 9. 4. 2021. 
 
Zpracovatel pro vypracování soupisů nároků projednal a upřesnil s příslušným orgánem zemědělského 
půdního fondu Městského úřadu Česká Lípa, odborem životního prostředí, Krajským úřadem pro 
Liberecký kraj, odborem životního prostředí a zemědělství a orgánem státní správy lesů změny druhů 
pozemků. Zpracovatel na základě souhlasného stanoviska těchto orgánů vytvořil soupisy nároků 
s oceněním odpovídajícím skutečnému stavu v terénu. 
 

Pobočka zabezpečila vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, 

vzdálenosti a druhu. Oznámením o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků (č.j. SPU 149248/2021) 

zveřejněným na úředních deskách pobočky a obce Okna po dobu 15 dnů (5. 5.– 21. 5. 2021) a dopisem 

ze dne 28. 4. 2021 (č.j. SPU 148913/2021) zaslaným doporučeně bylo vlastníkům nemovitostí v obvodu 

pozemkových úprav oznámeno vyložení soupisu nároků.  

 

Oceněním pozemků pro řízení o pozemkových úpravách pověřila pobočka zpracovatele návrhu 

pozemkových úprav. Ocenění pozemků pro stanovení nároků vlastníků bylo provedeno na základě 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), v platném znění a vyhlášky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 

v platném znění. Při oceňování zemědělských pozemků se pro stanovení nároků v řízení 

o pozemkových úpravách použila základní cena (podle výše uvedeného předpisu), zjištěná podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek evidovaných v celostátní databázi. Vzhledem ke 

skutečnosti, že v zájmovém území nebyl zjištěn rozdíl mezi výměrou území v obvodu pozemkových 

úprav stanovenou výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu pozemkových úprav určených 

v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a výměrou získanou součtem 

výměr všech parcel v obvodu pozemkových úprav podle katastru nemovitostí, nebyly v souladu 

s ustanovením § 10 odst. 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav 

a náležitostech návrhu pozemkových úprav, opraveny součty výměr směňovaných parcel opravným 

koeficientem. Celková výměra KoPÚ v k. ú. Okna v Podbezdězí je 518 ha.  

 



 

SPU 406417/2022/Pob/No 4 

Plán společných zařízení (PSZ) pro KoPÚ v k. ú. Okna v Podbezdězí zahrnuje opatření sloužící pro 

zpřístupnění pozemků, opatření pro omezení vodní eroze a opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí, zvýšení její ekologické stability. Vychází z rozboru současného stavu, z platného územního 

plánu města Doksy a je navržen tak, aby byly splněny požadavky sboru zástupců a obce, vyjádření 

dotčených orgánů a organizací a byla zachována plná funkčnost systému. Při návrhu byla převážně 

využita stávající cestní síť, která je doplněna tak, aby plnila kromě funkce dopravní i funkci protierozní 

ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotvářela celkový ráz krajiny. V části zaměřené na protierozní 

opatření byl plán společných zařízení doplněn návrhem protierozního zatravnění a návrhem 

protierozního osevního postupu (vyloučení pěstování erozně náchylných plodin). S návrhem 

protierozních opatření byli vlastníci pozemků dotčení tímto opatřením seznámeni. Zpracovaný PSZ byl 

projednáván se sborem zástupců vlastníků pozemků na jednáních dne 17. 5. 2021 a 14. 7. 2021. Taktéž 

byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům a organizacím a jejich stanoviska byla v návrhu 

respektována. Veškerá stanoviska a vyjádření jsou součástí dokumentace PSZ. Plán společných 

zařízení byl projednán v Regionální dokumentační komisi pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický 

kraj se sídlem v Hradci Králové (RDK), která prověřuje správný technický stav dokumentace, dne 

1. 12. 2021, doplněn dle požadavků RDK a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Okna 

dne 18. 1. 2022. Tento plán společných zařízení tvoří kostru krajiny pro nové uspořádání pozemků 

vlastníků. Plán společných zařízení byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona 

a ustanovení § 15 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav.   

 

Návrh nového uspořádání pozemků KoPÚ je zpracován ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a dle vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav 

a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. 

Postupné projednání návrhu nových pozemků s vlastníky probíhalo jak individuálně mezi projektantem 

a vlastníky, posléze dne 27. 4. 2022 v budově Obecního úřadu Okna, s tím, že byl návrh postupně 

odsouhlasen. Pobočka dle ustanovení § 9 odst. 21 zákona stanovila lhůtu pro vyjádření k novému 

uspořádání těm vlastníkům, kteří se zatím nevyjádřili a upozornila je, že pokud se nevyjádří, má se zato, 

že s novým uspořádáním pozemků souhlasí. Žádné připomínky nebyly zaslány. 

 

Nově navržené pozemky byly v souladu s § 10 zákona navrženy tak, aby byla dodržena kritéria 

přiměřenosti původních a nově navržených pozemků, přičemž zákonná kritéria se vztahují vždy na celý 

list vlastnictví. Cena nově navrhovaných pozemků je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní 

cenou vyšší nebo nižší o více než 4 % (§ 10 odst. 2 zákona). Nově navrhované pozemky jsou 

v přiměřené výměře, pokud rozdíl ve výměře původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 % 

výměry původních pozemků (§10 odst. 3 zákona). Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené 

vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 20 %. 

Výslednou vzdáleností se rozumí vážený aritmetický průměr vzdáleností pozemků od dohodnutého 

bodu na úvodním jednání (§ 10 odst. 4 zákona). 

 

Překročení kritérií přiměřenosti nastalo u některých listů vlastnictví, toto je možné pouze se souhlasem 

vlastníka, což bylo dodrženo a odsouhlaseno podpisem v soupisech nových pozemků (překročení 

kritérií ve prospěch vlastníka došlo v k. ú. Okna v Podbezdězí na listech vlastnictví (LV) č.  14, 122, 152, 

234, 355, 356 a 411, v neprospěch vlastníka na LV č. 116 a 10002). U LV č. 14, 122, 10002 bylo 

vyřešeno podepsaným souhlasem vlastníků. Za pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje na LV č.  234, 

na kterých je umístěna veřejně prospěšná stavba se dle § 10 odst. 2 úhrada nevyžaduje. U LV č. 411 

je rozdíl ceny menší než 100,- Kč, v souladu s § 10 odst. 2 se od úhrady upouští. Vlastník LV č. 355 

vstoupil do pozemkových úprav pouze s jedním pozemkem, v souladu s § 10 odst.2 bylo od uhrazení 

se souhlasem sboru ustoupeno. Vlastníci LV č. 152 a 356 budou hradit rozdíl cen dle podepsaného 

soupisu nových pozemků. 

 

Zpracovaný návrh KoPÚ byl ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to 

počínaje dnem 15. 9. 2022 po dobu 30 dnů na Obecním úřadu Okna a na Pobočce Česká Lípa. 

Vystavení zpracovaného návrhu KoPÚ oznámila pobočka dopisem pod č.j. SPU 333231/2022 ze dne 

12. 9. 2022. Dopis byl zaslán všem známým účastníkům řízení a zároveň vyvěšen po dobu 30 dní 

formou veřejné vyhlášky na úřední desce obce Okna a pobočce. Účastníci byli upozorněni, že mají 

v době vystavení návrhu KoPÚ poslední možnost uplatnit své námitky a připomínky. K později podaným 

námitkám a připomínkám se nepřihlíží (§ 11 odst. 1 zákona). Námitky nebyly podány.  
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Dle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. pobočka rozhodne o schválení návrhu 

pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou 

ve smyslu ustanovení § 2 výše uvedeného zákona řešeny v pozemkových úpravách. S návrhem KoPÚ 

souhlasili vlastníci 100 % výměry půdy pozemků řešených v pozemkových úpravách tj. 518 ha z 518 

ha. Tímto bylo dosaženo zákonného požadavku souhlasu vlastníků a došlo tím ke splnění podmínek 

pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků při komplexních pozemkových 

úpravách v k. ú. Okna v Podbezdězí. Souhlas s novým uspořádáním pozemků vyjádřili vlastníci svým 

podpisem do soupisu nových pozemků. Do souhlasů jsou započítány i ty výměry pozemků, u nichž byl 

vlastník vyzván pobočkou ve smyslu § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. k vyjádření k novému 

uspořádání pozemků a vlastník ve stanovené lhůtě nereagoval, ani nevznesl připomínky do konce doby, 

po kterou byl návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí. 

 

V průběhu řízení se konala jednání sboru zástupců ve dnech 30. 3. 2017, 17. 5. 2021, 14. 7. 2021 

a 25. 5.2022. Předmětem jednání sboru zástupců bylo seznámení členů sboru s průběhem řízení, 

řešení aktuálních problémů, návrhem plánu společných zařízení, projednání nároků a návrhu nového 

uspořádání pozemků s vlastníky.   

Kontrolní dny (§ 9 odst. 24 zákona) proběhly ve dnech: 30. 3. 2017, 17. 5. 2021, 14. 7. 2021 

a 25. 5. 2022. 

 

Pobočka svolala dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, které se konalo dne 

24. 10.  2022. Na jednání byly zhodnoceny výsledky pozemkových úprav, účastníci byli seznámeni 

s návrhem, o kterém bude rozhodnuto a s dalším postupem prací při KoPÚ. Byĺo konstatováno, že návrh 

KoPÚ řeší zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků, vytváří podmínky pro optimální hospodaření na 

pozemcích včetně řešení protierozních opatření a splňuje podmínky pro vydání rozhodnutí o schválení 

návrhu stanovené v § 11 zákona.  K nahlédnutí byly vystaveny mapa návrhu nového uspořádání a mapa 

PSZ. Z průběhu závěrečného jednání byl pořízen zápis, který byl zaslán všem známým účastníkům 

řízení. 

 

V rámci schváleného návrhu pozemkových úprav přecházejí na nově vytvořené pozemky stávající 

věcná břemena a omezení vlastnického práva dle katastru nemovitostí. V návrhu KoPÚ byla navržena 

nová věcná břemena chůze a jízdy s omezením vlastnického práva na LV č. 1, 42 a 413. Věcná 

břemena chůze a jízdy na pozemcích s jiným věcným právem jsou na LV č. 200, 209, 381, 411, 416 a 

10002. Vlastníci pozemků nově zatížených věcnými břemeny se vzdali úhrady za zřízení věcných 

břemen, což bylo zaznamenáno do protokolů vyhotovených pobočkou a podepsaných dotčenými 

vlastníky před oprávněnou úřední osobou. 

 
Žádná změna katastrálních hranic v rámci KoPÚ nebyla prováděna.   
 
Na základě výše uvedených skutečností vydává pobočka dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. toto 
rozhodnutí a schvaluje návrh KoPÚ v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 
 
Toto rozhodnutí pobočka oznámí doručením veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům.  
Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí o schválení návrhu doručovanému účastníkům řízení připojuje jen 
ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh se všemi 
náležitostmi se ukládá u pobočky a u Obecního úřadu Okna, kde lze do něj nahlédnout. Rozhodnutí 
o schválení návrhu, které nabylo právní moci, se předá včetně aktualizovaného seznamu dotčených 
pozemků Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálnímu pracovišti Česká Lípa k vyznačení do 
katastru nemovitostí (§11 odst. 5 zákona). Katastrální pracoviště Česká Lípa u dotčených pozemků 
zapíše poznámku „schválené pozemkové úpravy“. 
Na základě zpracovaného návrhu KoPÚ zpracovatel vyhotoví novou digitální katastrální mapu území 
dotčeného pozemkovými úpravami. 
  
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 13 zákona, kde je uvedeno, že právní stav 
podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí 
pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle ust. 
§ 10, odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro 
zpracování obnoveného souboru geodetických informací se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného 
oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní 
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smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; 
údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po 
schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit. 
  
Podle ust. § 13 odst. 1 vyhlášky budou změny vlastnictví, ke kterým došlo v katastru nemovitostí a které 
nastaly v době 30 dnů před vystavením návrhu KoPÚ až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona, 
řešeny formou zajištění návaznosti listin při vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv. Konkrétní změny budou za uvedené časové období upřesněny v odůvodnění rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv. 
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí Státního 
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky 
Česká Lípa (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

  

  

  

  

  

   

  

 Mgr. Marta Srnková 
vedoucí Pobočky Česká Lípa 

Státní pozemkový úřad 
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Příloha č.1 k výrokové části rozhodnutí č.j.SPU  406417/2022/Pob/No. Tato příloha je nedílnou 
součástí výroku. 
 
A - Vlastníci dle evidence nemovitostí 
Bayer Tomáš nar. 17. 2. 1965, Husova 462, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 344 
Beneš Josef nar. 6. 3. 1944, Děčínská 604, 40722 Benešov nad Ploučnicí, vl. navržený Okna v Podbezdězí 302 
Benešová Jana nar. 23. 5. 1948, Děčínská 604, 40722 Benešov nad Ploučnicí, vl. navržený Okna v Podbezdězí 302 
CETIN a.s. IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha - Libeň, vl. navržený Okna v Podbezdězí 209 
Čadil Vladimír nar. 7. 9. 1980, Okna 22, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 416 
Čejková Ivana nar. 15. 5. 1974, Řipská 1986, 41301 Roudnice nad Labem, vl. navržený Okna v Podbezdězí 239 
Čermák Miloš Ing. nar. 19. 1. 1960, Jižní 1843/19, 47001 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 144 
Čermáková Alena Mgr. nar. 16. 5. 1957, Hradecká 2652, 47006 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 144 
Černý Miroslav nar. 10. 8. 1975, Stará Lípa 124, 47001 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 254 
Černý Radek nar. 19. 4. 1980, Akátová 847, 47301 Nový Bor - Arnultovice, vl. navržený Okna v Podbezdězí 254 
Dlouhá Zuzana nar. 6. 10. 1977, Okna 7, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 186 
Duchoň Josef nar. 25. 10. 1960, Zhoř 19, 26256 Krásná Hora nad Vltavou, vl. navržený Okna v Podbezdězí 23 
Formánek František nar. 9. 11. 1952, Okna 17, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 171 
Gardavský Martin nar. 5. 12. 1980, Kubelíkova 1155/44, 13000 Praha - Žižkov, vl. navržený Okna v Podbezdězí 401 
Gottstein Václav Ing. nar. 19. 2. 1951, Okna 62, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 199 
Gottsteinová Jarmila nar. 14. 12. 1952, Okna 62, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 199 
Holec Pavel nar. 19. 11. 1951, Horní Počaply 159, 27703 Horní Počaply, vl. navržený Okna v Podbezdězí 362 
Charamza Jiří nar. 13. 4. 1956, Okna 37, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 282 
Jágr Helena nar. 11. 10. 1979, Mrkvičkova 1371/10, 16300 Praha - Řepy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 244 
Jareš Ladislav nar. 3. 9. 1974, Bezděz 141, 47201 Bezděz, vl. navržený Okna v Podbezdězí 290 
Klukasová Jiřina nar. 2. 1. 1976, Luční 485, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 373 
Kočiš Jiří nar. 15. 1. 1984, Žďár 61, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 249 
Kořínková Kristina nar. 17. 1. 1963, Školní 1290/3, 40801 Rumburk - Rumburk 1, vl. navržený Okna v Podbezdězí 356 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace IČ: 70946078, České mládeže 632/32, 
46006 Liberec - Liberec VI-Rochlice, vl. navržený 

Okna v Podbezdězí 234 

Kropšová Jaroslava nar. 28. 4. 1946, Lesní 674, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 244 
Krupička Radek nar. 3. 9. 1978, Okna 37, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 282 
Kurtinec Jaroslav nar. 5. 2. 1974, Kvítkov 8, 47001 Kvítkov, vl. navržený Okna v Podbezdězí 381 
Laštovka František nar. 15. 7. 1947, Blatce 10, 47201 Blatce, vl. navržený Okna v Podbezdězí 246 
Lesní školka Vědomice s.r.o. IČ: 28704282, Okna 46, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 247 
Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Nový Hradec 
Králové, vl. navržený 

Okna v Podbezdězí 28 

Liberecký kraj IČ: 70891508, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, vl. navržený Okna v Podbezdězí 234 
Lomič Miloslav nar. 18. 9. 1965, Chelčického 1012/1, 47001 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 32 
Lomičová Pavlína Mgr. nar. 13. 6. 1966, Okna 52, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 32 
Macháčková Leona Mgr. nar. 16. 10. 1965, Dačického 1225/8, 14000 Praha - Nusle, vl. navržený Okna v Podbezdězí 355 
Matesová Dobroslava nar. 27. 7. 1979, Pavlíkov 5, 27021 Pavlíkov, vl. navržený Okna v Podbezdězí 254 
Mázl Petr nar. 8. 6. 1983, Vaňurova 817/12d, 46007 Liberec - Liberec III-Jeřáb, vl. navržený Okna v Podbezdězí 311 
Merxbauer Jan nar. 22. 4. 1975, Zrzavého 1705/4b, 16300 Praha - Řepy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 244 
Merxbauerová Helena nar. 2. 6. 1951, Mrkvičkova 1371/10, 16300 Praha - Řepy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 244 
Město Doksy IČ: 00260444, náměstí Republiky 193, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 68 
Obec Okna IČ: 00673412, Okna 40, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 1 
Obec Tachov IČ: 49864009, Tachov 34, 47201 Tachov, vl. navržený Okna v Podbezdězí 384 
Obec Ždírec IČ: 00673463, Ždírec 7, 47201 Ždírec, vl. navržený Okna v Podbezdězí 374 
Ouředník Václav nar. 23. 9. 1958, Jiráskova 459, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 251 
Ouředníková Ivana nar. 24. 10. 1958, Jiráskova 459, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 251 
P + K, s.r.o. IČ: 47784482, Okna 86, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 42, 239 
Pelichovský Miroslav nar. 13. 11. 1968, Okna 46, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 200 
Peterka Jaroslav nar. 7. 1. 1956, Kratochvílova 1988, 41301 Roudnice nad Labem, vl. navržený Okna v Podbezdězí 288 
Peterková Dana nar. 10. 4. 1962, Kratochvílova 1988, 41301 Roudnice nad Labem, vl. navržený Okna v Podbezdězí 288 
Pilecký Petr Ing. nar. 6. 7. 1964, Okřešice 40, 47001 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 255 
Piverka Walter Ing. nar. 5. 11. 1955, Boženy Němcové 869, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 372 
Pliska Václav nar. 5. 10. 1964, Stříbrského 686/8, 14900 Praha - Háje, vl. navržený Okna v Podbezdězí 398 
Plisková Marie nar. 3. 10. 1940, Okna 42, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 398 
Potměšilová Naděžda nar. 21. 9. 1966, Sýkořice 83, 27024 Sýkořice, vl. navržený Okna v Podbezdězí 88 
Povodí Ohře, státní podnik IČ: 70889988, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, vl. navržený Okna v Podbezdězí 122 
Ryšan Stanislav Ing. nar. 6. 8. 1965, U kašny 7, 15500 Praha - Stodůlky, vl. navržený Okna v Podbezdězí 159, 389 
Římskokatolická farnost Okna IČ: 63778220, Kostelní 150, 29421 Bělá pod Bezdězem, vl. navržený Okna v Podbezdězí 119 
Slavík Matěj nar. 28. 2. 1992, Okna 22, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 414, 415 
Slavíková Klára nar. 21. 2. 1997, Okna 22, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 415 
Správa státních hmotných rezerv IČ: 48133990, Šeříková 616/1, 15000 Praha - Malá Strana, vl. navržený Okna v Podbezdězí 273 
Správa železnic, státní organizace IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - Nové Město, vl. 
navržený 

Okna v Podbezdězí 116 

Starý Luboš nar. 12. 6. 1959, Východní 2610, 47006 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 152 
Státní pozemkový úřad IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov, vl. navržený Okna v Podbezdězí 10002 
Státní statek Česká Kamenice v likvidaci IČ: 00119521, 40721 Česká Kamenice, vl. navržený Okna v Podbezdězí 14 
Studecký Miroslav nar. 21. 12. 1948, Okna 70, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 46 
Stuchlá Vlasta nar. 28. 4. 1955, Žizníkov 86, 47001 Česká Lípa, vl. navržený Okna v Podbezdězí 159 
Suchá Naděžda Mgr. nar. 11. 10. 1973, Růžová 1956, 25228 Černošice, vl. navržený Okna v Podbezdězí 406 
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Suchý Michal Ing. nar. 19. 7. 1976, Růžová 1956, 25228 Černošice, vl. navržený Okna v Podbezdězí 406 
Svobodová Alena Mgr. nar. 17. 4. 1964, Nad Sokolovnou 675, 46312 Liberec - Liberec XXV-Vesec, vl. 
navržený 

Okna v Podbezdězí 153 

Sýkora Josef nar. 17. 10. 1947, Jaroslava Ježka 1164/12, 43401 Most, vl. navržený Okna v Podbezdězí 229 
Syrová Jana nar. 20. 3. 1946, Skalka u Doks 35, 47201 Skalka u Doks, vl. navržený Okna v Podbezdězí 375 
Štěrbová Jana nar. 22. 2. 1972, Urbánkova 55, 14300 Praha - Modřany, vl. navržený Okna v Podbezdězí 303 
Šuta Zdeněk Ing. nar. 10. 8. 1943, Ohnivcova 417/12, 14700 Praha - Braník, vl. navržený Okna v Podbezdězí 194 
Šutová Alenka nar. 4. 10. 1944, Ohnivcova 417/12, 14700 Praha - Braník, vl. navržený Okna v Podbezdězí 194 
Švestka Jiří RNDr. nar. 5. 1. 1959, Kremnická 3031/11, 14100 Praha - Michle, vl. navržený Okna v Podbezdězí 361 
Trunec Ondřej nar. 4. 1. 1979, Rané 6, 47103 Kravaře, vl. navržený Okna v Podbezdězí 326 
Tučková Jana Ing. nar. 20. 9. 1946, Okna 79, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 412 
Valachy Jindřich nar. 29. 12. 1946, Obora 23, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 266 
Vít Miroslav nar. 18. 8. 1948, nám. Gen. Swierczewského 2550/4, 27601 Mělník, vl. navržený Okna v Podbezdězí 230 
Vítová Danuše nar. 23. 1. 1949, nám. Gen. Swierczewského 2550/4, 27601 Mělník, vl. navržený Okna v Podbezdězí 230 
Vojáček Václav nar. 28. 11. 1937, Famfulíkova 1141/17, 18200 Praha - Kobylisy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 389 
Zbytovský Jiří Ing. nar. 3. 9. 1962, Ke Džbánu 484/8, 16100 Praha - Liboc, vl. navržený Okna v Podbezdězí 153 
Zemanová Hana nar. 17. 1. 1960, Okna 32, 47162 Okna, vl. navržený Okna v Podbezdězí 135 
Zvěřina Jiří nar. 30. 3. 1965, Panská 203, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 413 
Zvěřinová Eva nar. 20. 8. 1965, Vrchlického 639, 47201 Doksy, vl. navržený Okna v Podbezdězí 411 
 

C - Opatrovníci 
Obec Okna IČ: 00673412, Okna 40, 47162 Okna, opatrovník  
 opatrovaný Neznámý vlastník nar. -, adresa neznámá Okna v Podbezdězí 11000 
 

E - Účastníci řízení z jiných právních vztahů 
Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324, Radlická 333/150, 15000 Praha - Radlice, opr. navržený Okna v Podbezdězí 414 
Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, 11000 Praha - Staré Město, opr. navržený Okna v Podbezdězí 42 
Obec Okna IČ: 00673412, Okna 40, 47162 Okna, opr. navržený Okna v Podbezdězí 344, 373 
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa IČ: 00005622, Barvířská 738/5, 47001 Česká Lípa, opr. 
navržený 

Okna v Podbezdězí 122, 412 

Peterka Jaroslav nar. 7. 1. 1956, Kratochvílova 1988, 41301 Roudnice nad Labem, opr. navržený Okna v Podbezdězí 288 
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice - Trnovany, 
opr. navržený 

Okna v Podbezdězí 234 

Státní pozemkový úřad IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov, opr. navržený Okna v Podbezdězí 326, 381 
Štika Ludvík Ing. nar. 11. 7. 1956, Rákosníkova 604, 25229 Dobřichovice, opr. navržený Okna v Podbezdězí 361 

 
 

Přílohy : 

 

1) Seznam účastníků 

2) Písemná část návrhu – soupis nových pozemků včetně grafické části návrhu 

  

 

 

 

 

  

Rozdělovník: 
 

I. Obdrží správnímu úřadu známí účastníci řízení poštou na doručenku nebo do 
datové schránky, kterým se dle § 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje 
z náležitostí návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká 
konkrétního účastníka řízení. 
 

II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje 
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky 
Česká Lípa a na úřední desce Obce Okna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na adrese https://ud.spucr.cz. 

 
III. Po nabytí právní moci: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Česká Lípa, Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa. 
 

IV. Na vědomí AGROPLAN, spol. s r. o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4. 
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