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ROZHODNUTÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice,
jako příslušný správní úřad podle zákona číslo 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a podle ustanovení § 1 a § 19 písm.
a) zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu se
zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl
podle ust. § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Křišťanovice u Záblatí, včetně dodatku č.1, zpracovaný firmou TRAVAL, s. r. o., IČ
26085518, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice,
s e s c h v a l u j e.
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 a 144 správního řádu jsou z
důvodu velkého počtu uvedeni v příloze „účastníci řízení“ tohoto rozhodnutí, která je
nedílnou součástí výrokové části rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon číslo 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy
pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu České republiky a vytvoření
nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a
povinnosti, plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových
úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ustanovení § 22 odst. 6
zákona 503/2012 Sb.). Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se Ministerstvo zemědělství –
Pozemkový úřad Prachatice od 1. ledna 2013 změnil na SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro
Jihočeský kraj, Pobočku Prachatice (dále jen „pozemkový úřad“).
Tehdejší Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice zahájil dne 25. ledna 2010
řízení o pozemkových úpravách, v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a 3 zákona, z podnětu
pozemkového úřadu, na základě žádostí vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské
půdy v katastrálním území Křišťanovice u Záblatí. Zahájení řízení bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou číslo jednací 130719/20/10-2334/09-2/Hou/0 ze dne 6. ledna 2010. O zahájení
řízení byl písemně vyrozuměn příslušný katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební
úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, vodohospodářský
orgán a orgán státní správy lesů. Dotčené orgány stanovily podmínky k ochraně zájmů podle
zvláštních právních předpisů. V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona byly pozemkovým
úřadem o zahájení této pozemkové úpravy vyrozuměny rovněž další dotčené správní úřady a
dotčené organizace, které si stanovily podmínky k ochraně svých zájmů.
Úvodní jednání pozemkových úprav, v souladu s ustanovením § 7 zákona, se konalo dne 6.
června 2012 v sále pohostinství (bývalá škola) v Horním Záblatí. Na úvodní jednání byli
pozváni účastníci řízení o pozemkových úpravách, ve smyslu ustanovení § 5 zákona a další
vlastníci v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Na úvodním jednání byli přítomní
seznámeni s formou pozemkové úpravy – jedná se o komplexní pozemkové úpravy – a
s jejich účelem. Byl dohodnut předběžný obvod pozemkových úprav s tím, že v průběhu
řízení může být upřesněn. Do obvodu pozemkových úprav bylo, v souladu s požadavkem
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice (dále jen
„katastrální úřad“) a následně uzavřené dohody, zahrnuto celé katastrální území Křišťanovice
u Záblatí a rozsah pozemků, řešených dle § 2 zákona, bude následně upřesněn po
geodetickém zaměření stávajícího stavu terénu. Případné zjištěné rozdíly výměr v obvodu
pozemků, řešených dle § 2 zákona, budou upraveny použitím koeficientu. Do obvodu
pozemků, řešených dle § 2 zákona, mohou být zahrnuty i pozemky zastavěné, pokud to bude
účelné a vlastníci s tím vysloví souhlas. U pozemků, které nevyžadují řešení ve smyslu
ustanovení § 2 zákona, bude obnoven soubor geodetických informací, v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 zákona. Byl projednán postup při stanovení nároků vlastníků
pozemků, pravidla oceňování pozemků a porostů a byl stanoven způsob měření vzdáleností
pozemků. Při provádění pozemkových úprav bylo respektováno přání vlastníků pozemků a
jejich zástupců, že aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek není před
pozemkovou úpravou potřeba provést. Přítomni byli seznámeni s významem a činností sboru
zástupců. Poté byl sbor zástupců zvolen. Jeho členy se stali: Ing. Tomáš Petrovský, Školní 79,
252 67 Tuchoměřice; Ing. Václav Novák, Zbytiny 8, 384 41 Zbytiny; František Benč,
Křišťanovice 28, 383 01 Prachatice; Obec Záblatí – zástupce; a Pozemkový úřad Prachatice zástupce.

SPU 456762/2015

2

Kompletní návrh pozemkových úprav byl, na základě zadání veřejné zakázky a uzavřené
smlouvy o dílo, vypracován firmou TRAVAL, s. r. o., IČ 26085518, Čechova 395/59, 370 65
České Budějovice. Osobou s příslušným oprávněním k projektování pozemkových úprav,
která návrh zpracovala, byla Ing. Vendula Valentová, číslo rozhodnutí o udělení úředního
oprávnění 28119/01-5010. Osobou s příslušnými oprávněními pro geodetické práce byl Ing.
Vladimír Luks, číslo úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
1664/99.
Dne 2. července 2013, byla dopisem č. j. SPU 275833/2013, po dohodě s katastrálním
úřadem, jmenována komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové
úpravy a pozemků neřešených dle § 2 zákona ve složení:
- předseda komise: Ing. Vladimír Luks (GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.);
- členové komise: Vladimír Skorunka (Katastrální úřad Prachatice);
- Ing. Rostislav Sladký (místostarosta Obce Záblatí);
- Ing. Jiří Walenka (GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.)
- Pavel Zákoucký (GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.)
- Ing. Vendula Valentová (TRAVAL, s.r.o.)
- Pavel Sebera (pozemkový úřad).
Šetření hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav proběhlo dne 8. srpna
2013 za účasti dotčených vlastníků a komise pro šetření hranic pozemků v rámci
pozemkových úprav dle zákona. Zpracování soupisu nároků předcházelo zaměření
současného stavu řešeného území a šetření hranic pozemků neřešených dle zákona, které bylo
24 - 25. října 2012. U neřešených pozemků bude obnoven soubor geodetických informací.
Následně skutečně zjištěná výměra řešeného území ze souřadnic činí 263,0568 ha. Rozdíl
mezi výměrou zjištěnou ze souřadnic lomových bodů hranice řešeného území a mezi výměrou
získanou součtem všech nárokových parcel, která je 263,2137 ha činí -1569 m2.
Na základě evidence katastru nemovitostí a zaměření polohopisu byl vypracován soupis
nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně
omezení, vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. Byl
ověřen zjištěný rozdíl mezi výměrou obvodu pozemkových úprav, vypočtený ze souřadnic a
výměrou podle katastru nemovitostí. Po ověření bylo konstatováno, že nároky vlastníků
v katastrálním území Křišťanovice u Záblatí budou upraveny koeficientem, který byl
stanoven na 0,999263. Ocenění pozemků bylo provedeno v souladu s ustanoveními § 8
zákona, dle právního předpisu, platného ke dni vyložení soupisu nároků, a to cenové vyhlášky
číslo 441/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i s pravidly,
dohodnutými na úvodním jednání. Pro ocenění zemědělských pozemků byla použita základní
cena, přirazená jednotlivým bonitovaným půdně ekologickým jednotkám (BPEJ),
evidovaným v celostátní databázi, vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu. Průběh
hranic linií BPEJ byl projednán a schválen Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy,
v.v.i. Byly oceněny porosty u katastrálních parcel s druhem pozemku lesní pozemek, řešených
ve smyslu § 2 zákona, ale tyto pozemky byly vesměs navrženy do vlastnictví stávajících
vlastníků.
V rámci zpracování soupisu nároků byly rovněž prověřeny nabývací tituly u pozemků ve
vlastnictví státu a ve vlastnictví Obce Záblatí, zda původním vlastníkem některých z těchto
pozemků nebyly církve, náboženské řády a kongregace. Žádné takové pozemky se v obvodu
pozemkových úprav nenacházejí.
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Vyhotovený soupis nároků byl, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona, vyložen od 16.
června 2014, po dobu 15-ti dnů na Obecním úřadě v Záblatí a na pozemkovém úřadě a
zároveň byly příslušné nárokové listy doručeny vlastníkům pozemků, jejichž pobyt je znám.
V době, stanovené pozemkovým úřadem, měli vlastníci možnost uplatnit k soupisu nároků
své námitky a připomínky. Žádné námitky nebyly ze strany vlastníků k soupisu nároků
vzneseny. U pozemků, jejichž řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona vyžaduje souhlas
v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona, byla vlastníkům dána možnost na vyjádření ve
lhůtě, stanovené pozemkovým úřadem. Žádný z vlastníků se ve stanovené lhůtě nevyjádřil,
má se tedy za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí. Dále byli vlastníci
pozemků, v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky číslo 13/2014 Sb., vyzváni prostřednictvím
soupisu nároků, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili, zda požadují ocenit dřeviny u ostatních
druhů pozemků, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 zákona. Ve stanovené lhůtě žádný
z vlastníků o ocenění nepožádal.
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předcházelo zpracování plánu společných
zařízení. V rámci plánu společných zařízení byla posuzována přístupnost pozemků a podle
těchto zjištění byla navržena opatření, sloužící ke zpřístupnění pozemků, která doplňují
stávající cestní síť. Součástí plánu společných zařízení je rovněž posouzení erozní ohroženosti
řešeného území. S ohledem na skutečnost, že veškerá zemědělská půda je zatravněna, nejsou
pozemky vodní erozí ohroženy. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vychází
z Plánu územního systému ekologické stability Křišťanovice u Záblatí, vypracovaný firmou
EKOSERVIS – Výzkumné středisko krajinné ekologie. Vypracovaný plán společných
zařízení byl předložen orgánům státní správy, které se k němu ve stanovené době vyjádřily.
Plán společných zařízení byl posouzen a schválen sborem zástupců a také je na svém
zasedání, dne 8. února. 2013 schválilo zastupitelstvo Obce Záblatí. Plán společných zařízení
byl rovněž projednán Regionální dokumentační komisí pro Jihočeský kraj.
Pro společná zařízení byl vyčleněn půdní fond ve vlastnictví státu a Obce Záblatí. Společná
zařízení, sloužící ke zpřístupnění pozemků, jsou navržena do vlastnictví Obce Záblatí nebo do
vlastnictví Obce Záblatí přejdou rozhodnutím dle § 11 odst. 8 zákona.
V průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav byly, ve veřejném zájmu, dotčené
pozemky prostorově a funkčně uspořádány, sceleny nebo rozděleny tak, aby byla zabezpečena
jejich přístupnost a využití pozemků, byly vyrovnány hranice pozemků, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická
práva a s nimi související věcná břemena. Současně jsou pozemkovými úpravami zajišťovány
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, včetně napomáhání
diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zejména
v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu
katastrálního operátu v obvodu pozemkových úprav. Výsledky pozemkových úprav budou
rovněž neopomenutelným podkladem pro územní plánování.
Na základě požadavku vlastníků, došlo v průběhu zpracování návrhu ke zpřesnění PSZ.
Vypracovaný plán společných zařízení dodatek č. 1 byl předložen orgánům státní správy,
které se k němu ve stanovené době vyjádřily. Plán společných zařízení dodatek č. 1 byl
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projednán a schváleném na zasedání zastupitelstva obce Záblatí dne 5. května 2015 a byl s
ním seznámen sbor zástupců.
V rámci pozemkových úprav byla rovněž evidována stávající zástavní práva, předkupní práva
a věcná břemena. Zástavní práva, která váznou na pozemcích, zahrnutých do pozemkových
úprav a řešených dle § 2 zákona, přechází, v souladu s ustanovením § 11 odst. 13 zákona na
pozemky, které přejdou do vlastnictví zástavce, podle schváleného návrhu, rozhodnutím
pozemkového úřadu dle § 11 odst. 8 zákona. Předkupní právo, které vázne na pozemcích,
zahrnutých do pozemkových úprav a řešených dle § 2 zákona, schválením návrhu
pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi oprávněnou osobou z předkupního práva a
vlastníkem pozemku, zavázaného předkupním právem, k jinému ujednání nebo nestanoví-li
zvláštní předpis jinak. Stávající věcná břemena zůstávají zachována na pozemcích
v pozemkových úpravách nově vzniklých, a to v rozsahu dříve právně vzniklém.
Vypořádání spoluvlastnických podílů k žádným pozemkům (ustanovení § odst. 13 zákona)
nebylo nutné, neboť o toto vlastníci nepožádali.
Návrh komplexních pozemkových úprav je schvalován v podobě, ve které byl vystaven.
V obvodu pozemkových úprav byli vlastníci zapsáni na 79 listech vlastnictví. Z toho
pozemky, které vyžadovaly řešení ve smyslu § 2 zákona, byly zapsány na 37 listech
vlastnictví. Do pozemkové úpravy vstupovaly pozemky v katastrálním území Křišťanovice u
Záblatí o celkové výměře (ze souřadnic) 258,8576 ha rozčleněné na 325 vlastnických parcel
(průměrná výměra jedné parcely činila 0,79 ha). V návrhu pozemkové úpravy jsou pozemky
v řešeném území rozčleněny na 235 parcel (průměrná výměra jedné navržené parcely činí
1,10 ha). Všechny pozemky, řešené v pozemkové úpravě, mají zajištěnou přístupnost
z pozemků ve vlastnictví Obce Záblatí, které jsou druhem pozemků ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, nebo došlo k jiné dohodě s vlastníky pozemků. Na
základě zaměření skutečného stavu byly v pozemkových úpravách řešeny i jednotlivé lesní
pozemky. Tyto pozemky byly v návrhu ponechány ve vlastnictví původních vlastníků.
Vlastníci navrhovaných pozemků, u nichž bylo překročeno kritérium kvality nad přípustnou
toleranci danou zákonem, vyslovili souhlas s doplatkem ceny nad 4 %. Jedná se o listy
vlastnictví 20, 123, 288 a 293. Rozhodnutí pozemkového úřadu dle § 11 odst. 8 zákona, bude
obsahovat i určení výše úhrady a lhůty pro tuto úhradu, ve smyslu § 10 odst. 2 zákona. Od
úhrady částky, nepřesahující 100 Kč, se v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona, upouští.
Návrh komplexních pozemkových úprav Křišťanovice u Záblatí respektuje schválený úzmení
plán dotčeného území. Při zpracování návrhu bylo pro označení nových pozemků použito
návrhových čísel. V souladu s ustanovením § 22 vyhlášky číslo 13/2014 Sb., o postupu při
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, který začal platit
před vystavením návrhu, bylo nutno přistoupit k přečíslování návrhových čísel pozemků
parcelními čísly, přidělenými katastrálním úřadem.
V průběhu řízení o pozemkových úpravách byly pozemkovým úřadem svolány kontrolní dny,
tyto proběhly ve dnech 5. prosince 2012; 17. dubna 2013 a 10. prosince 2014. Dále proběhla
jednání sboru zástupců, na kterých byl hodnocen průběh prací, projednán plán společných
zařízení a projednávány jednotlivé varianty při zpracování návrhu. Protokoly z těchto jednání
jsou uloženy ve spise číslo 2RP19119/2012-130719/07.
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Zpracovaný návrh pozemkových úprav, který vychází z přání vlastníků pozemků, plně
akceptuje stanoviska orgánů státní správy i dalších dotčených správních úřadů, byl vystaven
na Obecním úřadu v Záblatí a na pozemkovém úřadu od 1. června 2015, v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 zákona, po dobu 30-ti dnů k nahlédnutí. Účastníci řízení měli
v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u
pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se nebude přihlížet.
K vystavenému návrhu byly doručeny na SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočku Prachatice
3 sdělení – námitky. Jedná se o Ing. Adolfa Šicnera a Bc. Věru Šicnerovou LV 288, kteří
z důvodu problematické přístupnosti st.p.č.33 žádají o přesunutí tohoto pozemku do severní
části p.p.č. 12/8. Jejich námitka byla vyřešena upřesněným novým návrhem pozemků a
odsouhlasena podpisem dotčenými vlastníky v soupisu nových pozemků. Další námitka byla
uplatněna Ing. Františkem Šimkem, CSc. - LV 310 a Ing. Jiřím Vondruškou - LV 309,
kdy trvají na ponechání svých pozemků v původních hranicích – obě námitky byly vyřešeny
a výsledný návrh byl projednán a odsouhlasen všemi dotčenými vlastníky a je zapracován do
Dodatku č.1.
Na závěrečném jednání, které se uskutečnilo dne 5. srpna 2015, byly zhodnoceny výsledky
pozemkových úprav a účastníci jednání byli seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Nové uspořádání pozemků bylo v průběhu zpracování návrhu projednáno s dotčenými
vlastníky pozemků. S návrhem, včetně Dodatku č.1 tak, jak o něm má být rozhodnuto,
vyslovili souhlas vlastníci 248,8840 ha což z celkové výměry řešeného území 258,8576 ha
činí 96 %. S návrhem nebyl vysloven žádný nesouhlas.
Pro identifikaci účastníků řízení je použito u fyzických osob mimo jména, příjmení, adresy
místa trvalého pobytu, též datum narození. Ve schvalovaném návrhu je však z důvodu využití
výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu použito, v zájmu jednoznačné
identifikace účastníka, jeho jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo u
fyzických osob a název, adresa sídla a identifikační číslo osoby u právnických osob (§ 5 odst.
2 zákona). Pozemkový úřad musel rovněž před vydáním tohoto rozhodnutí, porovnat stav
katastru nemovitostí s údaji, platnými v době vystavení návrhu a zohlednit jeho změny.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohlo být pozemkovým úřadem rozhodnuto jen
tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Tento pravomocně schválený návrh pozemkového úřadu bude závazným podkladem pro
vypracování digitální katastrální mapy a pro vydání rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 11
odst. 8 zákona. Toto následné rozhodnutí pozemkového úřadu, kromě výměny nebo přechodu
vlastnických práv k pozemkům, přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se
nacházejí společná zařízení, bude podle platných právních norem řešit i problematiku jiných
práv k pozemkům, jako např. – zrušení a zřízení věcného břemene, nájemní vztahy, časově
omezený nájem, bezplatné užívání, předkupní práva, zástavní práva atd., pokud na
předmětných pozemcích byla zřízena. Dále bude rozhodnutím dán předpoklad pro zpracování
obnoveného souboru geodetických informací. Toto vše v souladu se schváleným návrhem.
Při tvorbě digitální katastrální mapy mohou být rovněž zpřesněny výměry nově navržených
pozemků – případné odchylky výměr nebudou považovány, v souladu s dikcí zákona, za
nesoulad se schváleným návrhem.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 12 zákona je právní stav podle schváleného návrhu
závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu,
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dle § 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady
a lhůty, podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona, o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na
nichž se nacházejí společná zařízení 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 smlouvě), kromě nabývaných
pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; tyto údaje o nich
poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po
schválení návrhu, bez souhlasu pozemkového úřadu, zatížit nebo zcizit.
Rozhodnutí pozemkový úřad, v souladu s § 11 odst. 5 zákona, oznámí doručením veřejnou
vyhláškou a doručí všem známým účastníkům. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí,
doručovanému účastníkům řízení, připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se
dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh se všemi náležitostmi se ukládá u pozemkového
úřadu a u příslušného obecního úřadu, kde lze do návrhu nahlédnout. Pozemkový úřad předá,
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, část návrhu, týkající se plánu společných zařízení,
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Toto rozhodnutí o schválení
návrhu, které nabylo právní moci, pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu se seznamem
parcel, dotčených pozemkovou úpravou, k vyznačení této skutečnosti do katastru nemovitostí.
Poučení o odvolání
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
Jihočeský kraj, Pobočky Prachatice (§ 83 a § 86 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů).
Otisk úředního razítka
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
1. Seznam účastníků řízení
2. Snímky k soupisu nových pozemků
3. Soupis nových pozemků
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