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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. 
ú. Chotutice a v částech k. ú.  Vrbčany a k. ú. Tatce, č. j. SPU 185266/2018 ze dne 25. 4. 2018, vydaného 

Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město 
Praha, Pobočkou Kolín  

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín (dále jen 
„pobočka“) oznamuje v souladu s ustanovením § 22 odst. 6. zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 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“) odvolání účastníka řízení proti vydanému rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Chotutice a v částech katastrálního území Vrbčany a katastrálního území Tatce. 
 
Dne 16. 5. 2018 podal odvolání proti citovanému rozhodnutí pan Jan Krtil z důvodu domnělého nezákonného jednání 

pozemkového úřadu, který s nim nejednal jako s účastníkem řízení, tj. nedoručoval mu listiny, nevyžadoval od něj vyjádření, 
stanoviska a souhlasy, neumožnil mu uplatnění jeho procesních práv v řízení. Pan Jan Krtil v podaném odvolání poukazuje 
zejména na ustanovení opatrovníka neznámým dědicům pana Bohuslava Krtila, který byl vlastníkem pozemků v době 
projednávání a vystavení návrhu. Pozemkovým úřadem ustanovený opatrovník dle názoru odvolatele jednal v rozporu s jeho 
zájmy, neinformoval ho o průběhu řízení a nekonzultoval s ním obsah a podstatu návrhu komplexní pozemkové úpravy. Tím 
pádem se odvolatel nemohl v řízení k plánované pozemkové úpravě vyjádřit, vznášet námitky apod. Odvolatel má dále 
námitky i vůči finálnímu řešení komplexní pozemkové úpravy. Domnívá se, že se jeho pozemky dříve nacházely 
bezprostředně vedle sebe a novým řešením od sebe budou vzdáleny několik set metrů s tím, že novým řešením zároveň 
odvolatel ztratil i přímé spojení na hlavní komunikaci. Tímto postupem, jak se odvolatel domnívá, došlo k znehodnocení 
hodnoty pozemků na jeho úkor. Dne 16. 5. 2018 podala odvolání advokátní kancelář Krejčí & Růžková v zastoupení za Jana 
Krtila. Obsah odvolání je přílohou této vyhlášky.  

 
K podanému odvolání se mohou ostatní účastníci řízení vyjádřit do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou. Dnem 
doručení se podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, považuje patnáctý den 
po vyvěšení této vyhlášky (5. 6. 2018). Lhůta pro odvolání končí dnem 12. 6. 2018. 

Podané rozhodnutí bude dále postoupeno k vyřízení odvolacímu orgánu, kterým je v souladu se zákonem č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředí Státního 
pozemkového úřadu. Pokud odvolací orgán rozhodnutí potvrdí, doručí jej v souladu s ust. § 11 odst. 7 zákona jen odvolateli 
a ostatním účastníkům řízení oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí změní 
nebo zruší, postupuje při doručování v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
 
v z. Ing. Jitka Málková 
 
Přílohy 
1. Odvolání účastníka řízení pana Jana Krtila (č. j. SPU 239549/2018) 
2. Odvolání účastníka řízení pana Jana Krtila v zastoupení advokátní kanceláří Krejčí & Růžková (č. j. SPU 

239583/2018) 
 

Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne: 


