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Cena KcÏ 13,±

O B S A H:
122. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 545/2002 Sb., o postupu prÏi provaÂdeÏnõÂ pozemkovyÂch uÂprav a naÂlezÏitostech naÂvrhu
pozemkovyÂch uÂprav

122
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 17. kveÏtna 2007,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 545/2002 Sb., o postupu prÏi provaÂdeÏnõÂ pozemkovyÂch uÂprav
a naÂlezÏitostech naÂvrhu pozemkovyÂch uÂprav
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 27 zaÂkona cÏ. 139/2002 Sb., o pozemkovyÂch uÂpravaÂch a pozemkovyÂch uÂrÏadech a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb.,
o uÂpraveÏ vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (daÂle
jen ¹zaÂkonª):
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 545/2002 Sb., o postupu prÏi provaÂdeÏnõÂ
pozemkovyÂch uÂprav a naÂlezÏitostech naÂvrhu pozemkovyÂch uÂprav, se meÏnõÂ takto:
1. V § 4 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) UprÏesneÏnyÂ obvod pozemkovyÂch uÂprav podle
§ 9 odst. 6 zaÂkona se v katastru nemovitostõÂ zapõÂsÏe na
zaÂkladeÏ ohlaÂsÏenõÂ pozemkoveÂho uÂrÏadu, jehozÏ soucÏaÂstõÂ je
geometrickyÂ plaÂn.ª.
2. V § 5 odst. 2 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ veÏta ¹Jde-

-li o pozemky ve vlastnictvõÂ staÂtu, zvou se ke zjisÏt'ovaÂnõÂ
pruÊbeÏhu hranic prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏky staÂtu14a),
staÂtnõÂ organizace14b) a staÂtnõÂ podniky14c), ktereÂ s pozemky hospodarÏõÂ, a praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ pozemky
spravuje14d).ª.
PoznaÂmky pod cÏarou cÏ. 14a azÏ 14d zneÏjõÂ:
¹14a) § 3 zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky
a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
14b

) § 54 odst. 1 zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb.

14c

) NaprÏõÂklad § 2 zaÂkona cÏ. 77/1997 Sb., o staÂtnõÂm podniku, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

14d

) § 17 odst. 1 zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch
vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 1 zaÂkona cÏ. 569/1991 Sb., o PozemkoveÂm fondu CÏeskeÂ
republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

3. V § 5 odst. 2 veÏteÏ trÏetõÂ se slova ¹zastaveÏneÂ nebo
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zastavitelneÂ cÏaÂsti obce,ª nahrazujõÂ slovy ¹zastaveÏneÂho
uÂzemõÂ nebo hranice pozemkuÊ v zastavitelnyÂch plochaÂch,ª.
4. V § 7 odst. 6 se v prveÂ veÏteÏ za slova ¹jejich
zameÏrÏenõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹a vyhotovenõÂ noveÂho souboru informacõÂ podle katastraÂlnõÂ vyhlaÂsÏky23a)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 23a znõÂ:
¹23a) § 66 odst. 1 põÂsm. d), h) a o) vyhlaÂsÏky cÏ. 26/2007 Sb., kterou
se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch
a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ
CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, (katastraÂlnõÂ vyhlaÂsÏka).ª.

5. V § 8 odst. 1 ve veÏteÏ poslednõÂ za strÏednõÂkem se
slova ¹znovu dorucÏõÂ26)ª nahrazujõÂ slovy ¹dorucÏõÂ se stanovenõÂm lhuÊty k podaÂnõÂ naÂmitek26)ª.
6. V § 8 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) V prÏõÂpadeÏ pozemkuÊ uvedenyÂch v § 3 odst. 3
zaÂkona, pokud vlastnõÂk souhlasõÂ s jejich rÏesÏenõÂm ve
smyslu § 2 zaÂkona, se uvede põÂsemnyÂ souhlas vlastnõÂka
dotcÏenyÂch pozemkuÊ v tabulce cÏ. 1 prÏõÂlohy. V teÂto tabulce se rovneÏzÏ uvede põÂsemnyÂ souhlas vlastnõÂka dotcÏenyÂch pozemkuÊ s neocenÏovaÂnõÂm drÏevin ve smyslu
odstavce 1.ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 27 vcÏetneÏ odkazu na poznaÂmku pod cÏarou se zrusÏuje.
7. V § 8 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) K naÂmitkaÂm podanyÂm k pozemkuÊm nerÏesÏenyÂm podle § 2 zaÂkona, ktereÂ pozemkovyÂ uÂrÏad prÏedaÂvaÂ
podle § 8 odst. 1 zaÂkona katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu k rozhodnutõÂ, prÏipojõÂ pozemkovyÂ uÂrÏad i vyÂsledky zemeÏmeÏrÏickyÂch cÏinnostõÂ podle katastraÂlnõÂ vyhlaÂsÏky23a).ª.
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8. V § 9 odst. 4 se poslednõÂ veÏta nahrazuje veÏtou
¹PlaÂn spolecÏnyÂch zarÏõÂzenõÂ v cÏaÂsti zameÏrÏeneÂ na protieroznõÂ a protipovodnÏovaÂ opatrÏenõÂ musõÂ byÂt doplneÏn
naÂvrhem agrotechnickyÂch opatrÏenõÂ, se kteryÂm budou
vlastnõÂci pozemkuÊ prokazatelneÏ seznaÂmeni; v poznaÂmkaÂch pod tabulkou cÏ. 2 se uvede, zÏe na dotcÏeneÂ pozemky se vztahujõÂ agrotechnickaÂ opatrÏenõÂ podle plaÂnu
spolecÏnyÂch zarÏõÂzenõÂ.ª.
9. V § 10 odst. 8 se slova ¹zpuÊsobileÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisuª nahrazujõÂ slovy ¹podle katastraÂlnõÂ vyhlaÂsÏky35)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 35 znõÂ:
¹35) § 66 odst. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 26/2007 Sb.ª.

10. V § 10 se doplnÏuje odstavec 9, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 35a a 35b znõÂ:
¹(9) U pozemkoveÂ uÂpravy, jejõÂmzÏ prÏedmeÏtem je
uprÏesneÏnõÂ prÏõÂdeÏluÊ35a), se kromeÏ naÂlezÏitostõÂ uvedenyÂch
v katastraÂlnõÂ vyhlaÂsÏce35b) zpracuje spolecÏneÏ s rozhodnutõÂm o urcÏenõÂ hranic pozemkuÊ porovnaÂnõÂ mezi puÊvodnõÂmi a novyÂmi pozemky, a to vcÏetneÏ evidovaÂnõÂ jinyÂch praÂvnõÂch vztahuÊ.
35a

) § 13 zaÂkona cÏ. 139/2002 Sb.

35b

) § 66 odst. 1 põÂsm. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p)
vyhlaÂsÏky cÏ. 26/2007 Sb.ª.

11. V prÏõÂloze v bodu 4 põÂsm. d) se za slova ¹interakcÏnõÂ prvky,ª vklaÂdajõÂ slova ¹zvlaÂsÏteÏ chraÂneÏnaÂ
uÂzemõÂ, evropsky vyÂznamneÂ lokality a ptacÏõÂ oblasti,ª.
12. V prÏõÂloze tabulky cÏ. 1 a 2 zneÏjõÂ:

þíslo

název

druh
pozemku

kód

zpĤsob
využ.
nemov.

BydlištČ (sídlo) – ulice, þ.p., PSý, obec

Soupis nárokĤ

kód

zpĤsob
ochr.
nemov.

m

2

výmČra

BPEJ
kód

výmČra
m2

cena
Kþ

ocenČní pozemku
druh

výmČra
m2

ocenČní porostu

Pozemky v obvodu pozemkových úprav - Ĝešené dle § 2 zákona

Rodné þíslo, (Iý)

Celkem
Celkem vþetnČ ceny porostu
Upraveno dle zamČĜení skuteþ. stavu koef......
Souþet výmČr podle druhĤ pozemkĤ v m2 :

oznaþení

parcela

PĜíjmení, jméno, titul (název)

Vlastníci zapsaní na listu vlastnictví (LV) þ.....

Oznaþení pozemkových úprav:
katastrální území:
obec:

vzor

cena
Kþ

m

vzdálenost

Poznámky
zást. právo, vČcné
bĜemeno aj.
dle §8 odst.1
a dle §3 odst.5
zákona

Podíl

zpracováno dne: ..............................

,,Tabulka þ. 1
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þíslo

druh
pozemku

þíslo

název

druh pozemku

kód

kód

zpĤsob zpĤsob
využ. ochr.
nemov. nemov.

m2

výmČra

druh
pozemku

kód

m2

Poznámky

kód

zpĤsob zpĤsob výmČra
využ. ochr.
nemov. nemov.

Stav podle nového zamČĜení
Pozn.
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Poznámky:
podíl (vlastnictví):
oznaþení parcely:
ceník použitých kódĤ (Kþ/ m2):
ceny porostĤ (Kþ/ m2) (je-li tato þást zaĜazena):
názvy vČcných bĜemen a omezení:
kódy pro bližší urþení pozemku odpovídají vyhlášce þ. 26/2007 Sb., v pĜípadČ BPEJ vyhlášce þ. 540/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Celkem

oznaþení

parcela

Celkem

zpĤsob zpĤsob výmČra
Parcela
využ. ochr.
nemov. nemov.
ozna- ýíslo
þení
2
kód
kód
m

Pozemky mimo obvod pozemkových úprav

Celkem

oznaþení

parcela

Stav dle KN

Pozemky v obvodu pozemkových úprav – neĜešené dle § 2 zákona
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název

druh
pozemku

kód

zpĤsob
využ.
nemov.

BydlištČ (sídlo) – ulice, þ.p., PSý, obec

kód

zpĤsob
ochr.
nemov.

BPEJ
kód

výmČra
m2

cena
Kþ

ocenČní pozemku
druh

výmČra
m2

ocenČní porostu
cena
Kþ

m

vzdálenost

Poznámky
zást. právo, vČcné
bĜemeno aj.
dle §8 odst.1
a dle §3 odst.5
zákona

Podíl

zpracováno dne: ..............................
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Souhlas vlastníka(Ĥ) k novému uspoĜádání pozemkĤ vyjádĜený podpisem: ..........................................; v ........................... dne .........................
...........................................; v ......................... . dne ........................

m

2

výmČra

Pozemky v obvodu pozemkových úprav - Ĝešené dle § 2 zákona

Rodné þíslo, (Iý)

Celkem
Celkem vþetnČ ceny porostu
Souþet výmČr podle druhĤ pozemkĤ v m2 :
Celkem dle soupisu nárokĤ (upravený stav)
Úbytek (-) , pĜírĤstek (+) v %

parcelní þíslo
(KN)

PĜíjmení, jméno, titul (název)

Vlastníci zapsaní na listu vlastnictví (LV) þ.....

Oznaþení pozemkových úprav:
katastrální území:
obec:

Soupis nových pozemkĤ

vzor

Tabulka þ. 2
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þíslo

druh
pozemku

þíslo

název

kód

nemov.

kód

nemov.

druh pozemku zpĤsob využ. zpĤsob ochr.

m2

VýmČra

druh
pozemku

kód

kód

Poznámky

m2

zpĤsob zpĤsob výmČra
využ. ochr.
nemov. nemov.

Stav podle nového zamČĜení
Pozn.
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Poznámky:
podíl (vlastnictví):
oznaþení parcely:
ceník použitých kódĤ (Kþ/ m2):
ceny porostĤ (Kþ/ m2) (je.li tato þást zaĜazena):
názvy vČcných bĜemen a omezení:
kódy pro bližší urþení pozemku odpovídají vyhlášce þ. 26/2007 Sb., v pĜípadČ BPEJ vyhlášce þ. 540/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Celkem

oznaþení

parcela

Celkem

zpĤsob zpĤsob výmČra
parcela
využ. ochr.
nemov. nemov.
oznaþíslo
þení
kód
kód
m2

Pozemky mimo obvod pozemkových úprav

Celkem

oznaþení

parcela

Stav dle KN

Pozemky v obvodu pozemkových úprav – neĜešené dle § 2 zákona

Strana 1442
CÏaÂstka 45

1. Vzory tabulek jsou závazné z hlediska obsahu a rozmístČní jednotlivých údajĤ, grafické vyjádĜení je orientaþní a lze je pĜizpĤsobit napĜ. s ohledem na programové
vybavení.
2. V oznaþení pozemkových úprav v záhlaví se uvede forma a název.
3. V kolonce „podíl“ se uvádČjí zkratky PSM, SJM, Id.1/2, atd.; v poznámkách se vysvČtlí význam.
4. V oznaþení parcely se uvádí zkratka KN, PK, PĜ, atd; v poznámkách se vysvČtlí význam.
5. Jestliže je nutno pozemek dČlit, oznaþují se vzniklé þásti podlomením písmenem; výmČra þástí se podle situace uvádí podle zamČĜení, popĜ. jako dopoþtená.
6. Pokud se vyskytuje v rámci jedné parcely více BPEJ, nejde o rozdČlení pozemkĤ; k danému þíslu parcely se uvedou v þásti „ocenČní“ údaje v potĜebném poþtu
dalších ĜádkĤ.
7. Druh pozemku v soupisu nárokĤ se uvádí dle stavu KN, pokud není pĜi zamČĜení zjištČn stav jiný. Není-li stav v KN uveden, napĜ. u pozemkĤ ve zjednodušené
evidenci, uvádí se stav dle zamČĜení. Druh pozemku v soupisu nových pozemkĤ vyplývá ze schváleného návrhu.
8. ýást týkající se ocenČní porostu se zaĜazuje pouze v pĜípadČ, pokud pĜichází v úvahu.
9. Vzdálenost v Ĝádku „celkem“ se vypoþte jako vážený aritmetrický prĤmČr vzdáleností jednotlivých pozemkĤ.
10. Tabulka „Pozemky mimo obvod pozemkových úprav“ se zaĜazuje podle potĜeby.
11. V Ĝádku „Souþet výmČr podle druhu pozemkĤ“ se uvádČjí vždy pouze ty druhy pozemkĤ, které se na daném LV vyskytují, a to za sebou, napĜ. orná pĤda.....m2.,
chmelnice...... m2, vinice...... m2, zahrady...... m2, atd.
12. V rámci poznámek se uvádČjí další informace dle potĜeby.".

VysvČtlivky ke vzoru soupisu nárokĤ a soupisu nových pozemkĤ
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SbõÂrka zaÂkonuÊ 2007
CÏl. II
UÂcÏinnost

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2007.
Ministr:
Mgr. GandalovicÏ v. r.
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L & N, Masarykova 15; UÂstõÂ nad Labem: PNS Grosso s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3,
Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana
PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ
podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny
do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od
zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ.
Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 207, 519 305 207. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba).
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

