
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
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Telefon:
E-maí|:
ID DS:

V Prachaticích dne: 12. 11' 2021

RozHoDNuTí
Státnípozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice (dále
jen ,,pozemkový Úřad..), jako příslušný správní úřad podle zákona číslo 503/2012 sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a pod|e ustanoveníS í a S 

,19 písm. a) zákona číslo 139/20002 sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona lís|o 229|1991 Sb., o Úpravě v|astnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, Ve znění pozdějších předpisů, v p|atném znění (dá|e
jen ,,zákon..) a V souladu se zákonem čís|o 5ool2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dá|e jen ,,správní řád),

rozhodl

pod|e ust. $ 11 odst. 4 zákona takto.

návrh ,,Komplexních pozemkových úprav v katastrá!ním území Kvi|da., (dále jen ,,náVrh..),
zpracovaný zástupcifirmy GEPARD spol. s r.o., lČ 61499552, se síd|em Štefáníkova77|52,
Praha 5; lng' Tomášem Krátkým, ktený je osobou s přís|ušným oprávněním pro geodetické
práce, číslo oprávnění 1783|98, |ng. Zdeňkem Schind|erem, kteý je osobou úředně
oprávněnou kprojektování pozemkových úprav s čís|em oprávnění 798/99-5010 a |ng'
Romanem Smídem, kteý je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav s
čís|em oprávnění 30364107 -17 17 0,

se schvaluje.

Zpracovaný návrh je pří|ohou tohoto rozhodnutí.
Seznam účastníků řizeníje z důvodu ve|kého rozsahu d|e ust' $ 5 zákona v souvislosti s ust.

$ 68 a s 144 správního řádu, ve zněnípozdějších předpisů, uveden v příloze seznam účastníků
řizení tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku'

Státn í pozem kový ú řad
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oDŮVoDt.tĚtví
Pozemkový Úřad zahfli| řizení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrá|ním území
Kvi|da dne 27' března2015, vsou|adu sustanovením $ 6 odst. 2 a3 zákona, zpodnětu
pozemkového úřadu, na zák|adě Žádosti v|astníků pozemků nadpo|oviční výměry zemědě|ské
půdy v katastrálním Území Kvi|da. Zahájení řízení by|o oznámeno veřejnóu vyr'tastou čís|o
jednací sPU,t2678012015ze dne 12' března 2015'
o zahájení řízení by| písemně vyrozuměn příslušný katastrální úřad, orgán územního
plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědě|ského půdního fondu, orgán oěhrany přírody,
vodohospodářský orgán a orgán státní správy |esů' Dotčené orgány ltanovi|y fodmínky
k oc-hraně zájmŮ pod|e zv|áštních předpisů. By|a dána moŽnost obcím Borová Lada, Nové
Hutě, Horská Kvilda a Fi|ipova Hut', s jejichŽ územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté
do obvodu pozemkových úprav, aby přistoupi|y jako účastníci řízení. Této moŽnosti obce
nevyuŽily' V sou|adu s usÍanovením $ 6 odst. 6 zákona by|y o zahájenítéto pozemkové úpravy
vyrozuměny rovněŽ da|ší dotčené správní úřady a dotčené organizace, které stanovi|ý
podmínky k ochraně svých zá4mŮ'

Úvodníjednání pozemkových úprav se, v souladu s ustanovením $ 7 zákona, kona|o dne 22.
dubna 2016 ve Spo|ečenském sá|e obce Kvi|da. Na úvodní jeoňání by|i pozváni účastníci
řízení o pozemkových úpravách, ve smys|u ustanovení $ s zaroňa a da|ší v|astníci
v předpok|ádaném obvodu pozemkových úprav; Na úvodnÍm jednání byli přítomníseznámeni
s formou pozemkových úprav _ jedná se o komplexní pozemkové úpřavy a s jejich účelem.
Byl dohodnut předběŽný obvod pozemkových Úprav s tím, Že v průběhu řížení núze být tento
obvod upřesněn. Do obvodu pozemkových úprav by|o, v souladu s poŽadavkem Katasirálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrá|ního pracoviště Prachatice (dáie jen ,,katastrální úřad..) a
nás|edně uzavřené dohody, zahrnuto ce|é katastrální území' 

.U 
pozemků v obvodu

pozemkových úprav, které nevyŽadují řešeníve smys|u ustanovení$ 2 zákona, bude obnoven
soubor geodetických informací, v sou|adu s ustanovením $ 3 odst. 2 zákona,
By| projednán postup při stanovení nárokŮ vlastníkŮ pozemků, pravidla oceňování pozemků a
porostů a by| stanoven způsob měření vzdá|enosti pozemků. Při provádění pozemkových
úprav by|o dohodnuto, Že aktualizace bonitovaných půdně eko|ogických jednotek nebude
v rámci komp|exních pozemkových Úprav provedena.
Přítomní by|i seznámeni s významem a činnostmi sboru zástupců. Poté byl sbor zástupců
zyo|9n. jeho členy se sta|i - Mgr.Jaros|ava Vávrová (předseda sboru), Kvi|da č.p. 165; banVojtěch Tichota (místopředseda sboru), Kvilda č.p 66; lng' Václav Kota|, Vrchlickéh o 48,4.145,
Praha - Košíře; pan Mi|oš Picek, Ubys|av 73, Stachy; nevo|enými č|eny sboru zástupců se sta|i
- zástupce Správy Národního parku Šumava, 1. máje 26ot1g, Vimper-k; zástupce obce Kvi|da
a zástupce pozemkového Úřadu. Náhradníky by|i zvo|eni - pan Vojtěch Vocelka, Kvi|da 37 a
paníTerezie Tichotová, Kvi|da 6.

Komp|etní návrh pozemkových úprav byl, na zák|adě zadání veřejné zakázky a uzavřené
sm|ouvy o dí|o č,' 201-2016-505205 a dodatkŮ' Vypracován firmou GEPARD s'r.o, |Č
61499552, Štefáníkova 77t52, Praha 5, prostřednictvim osob s přís|ušnou autorizací, lng'
Tomášem Krátkým, kteý je osobou s přís|ušným oprávněním pio geodetické práce, čísřo
oprávnění 1783198, |ng. Zdeňkem Schind|erem, kteý je osoboú úředně oprávněnou
k projektování pozemkových úprav s čís|em oprávnění 798/99-5010 a |ng. Romaneň Šmídem,
kteý je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav s číslem oprávněni
30364t07-17170.
V rámci zpracování návrhu pozemkových úprav by|a provedena kontrola a dop|nění
stávajícího bodového po|e a zpracováno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného
stavu upravovaného území a ana|ýza současného stavu území,
Dne 3. října 2016, dopisem pod značkou SPU 5o4555t2o16, byla po dohodě s katastrálním
úřadem, jmenována komise pro zjišťování prŮběhu hranic pozemků.na obvodu pozemkových
úprav a pozemků neřešených d|e $ 2 zákona, ve s|oŽení: předseda komise lng. Tomáš rcrátr1y
(GEPARD s.r.o.), |ng. Radek D|ouhý (GEPARD s'r.o.), |ng. Lenka Pourová (Katastrá|ní úřaá
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pro Jihočeský kraj, Katastrá|ní pracoviště Prachatice), Vác|av Vostradovský (starosta obce
Kvi|da), |ng. Eva Brojírová (Správa Národního parku Šumava, RůŽena Houserová a |ng.
Jaros|av Kučera (Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice)' V komisi by| před zjišťováním
hranic pozemků neřešených lng. D|ouhý nahrazen !ng. Janou Vejnarovou (firma GEPARD
s.r'o.) a |ng. Lenka Pourová Zuzanou Běgoňovou (Katastrá|ní úřad pro Jihočeský kraj,
Katastrá|nípracoviště Prachatice). V průběhu zjišt'ování průběhu hranic pozemků neřešených
doš|o pak ještě k da|ší změně zástupce Katastrá|ního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrá|ního
pracoviště Prachatice, a to nahrazením Zuzany Běgoňové Veronikou Habichovou.
Zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav se uskutečni|o ve dnech 9. až 11'
listopadu 2016, zjišt'ování hranic pozemků neřešených pak ve dnech 18' aŽ 21. dubna 2017,
24. aŽ 28. dubna 2017 a 15' aŽ 19. května 2017' Na základě zaměření skutečného stavu
v terénu a výsledků zjišt'ování průběhu hranic pozemků by| upřesněn obvod pozemkových
úprav a okruh účastníků řlzení.

Na zák|adě evidence katastru nemovitostí a zaměření po|ohopisu byl vypracován soupis
nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdá|enosti a druhu, a to včetně omezení,
vyplývajících ze zástavního práva a věcného břemene' Byl ověřen zjištěný rozdi| mezi
výměrou pozemků řešených d|e $ 2 zákona vypočtený ze souřadnic lomových bodů (skutečná
výměra pozemků 3108,6266 ha) a jejich výměrou pod|e katastru nemovitostí (d|e SP|
3108,4871 ha). opravný koeficient čini| 1,000045. D|e metodického pokynu kprovádění
pozemkových úprav a po ověření bylo konstatováno, Že nároky v|astníků v katastrá|nim územi
Kvi|da budou upraveny koeficientem, kteý by| stanoven na 1,000000; přebytečná výměra
(1395 m2) by|a pouŽita pro spo|ečnázařízení.
Skutečná výměra pozemků neřešených d|e $ 2 zákona by|a při vy|oŽení soupisů nároků
23,3535 ha.
ocenění pozemkŮ by|o provedeno, v sou|adu s ustanovením $ 8 zákona, d|e právního
předpisu, platného ke dni vyloŽení soupisu nárokŮ, a to cenové vyhlášky čis|o 44112013 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona číslo 15111997 Sb., o oceňování majetku a o
změně někteých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, is pravid|y, dohodnutými na Úvodním
jednání. Pro oceněnízemědě|ských pozemků by|a pouŽita zák|adní cena pozemků, přiřazená
jednot|ivým bonitovaným půdně eko|ogickým jednotkám (BPEJ), evidovaným v ce|ostátní
dalabázi a vztaŽeným k zaměření skutečného stavu v terénu. Průběh hranic |inií BPEJ by|
posouzen a dne 23. června 2017 schvá|en Státním pozemkovým úřadem, oddě|ením půdní
s|uŽby České Budějovice.
V|astníci pozemků byli pod|e $ 12 vyh|ášky čís|o 1312014 Sb., o postupu při provádění
pozemkových úprav a ná|eŽitostech návrhu pozemkových úprav vyzváni prostřednictvím
soupisu nároků, aby se ve stanovené |hůtě vyjádřili, zda požadují ocenění dřevin rostoucích
mimo les, toto nikdo nepoŽadova|'
U pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které nejsou řešené ve smyslu $ 2
zákona, by| porovnán stav evidovaný v katastru nemovitostí se stavem pod|e nového
zaměření. U těchto pozemků bude katastrálním úřadem na zák|adě podk|adů ze šetření
hranic, po dokončení komp|exních pozemkových úprav, obnoven soubor geodetických
informací.
Vyhotovený soupis nároků byl, v sou|adu s ustanovením $ 8 odst. 1) zákona, vy|oŽen od 30.
|istopadu 2017 po dobu 1Sti dnů na obecním úřadu vKvildě a na pozemkovém úřadu,
zároveň byly přís|ušné nárokové |isty doručeny v|astníkům pozemků, jejichŽ pobyt je znám.
Vlastníci pozemků mohli ve |hůtě stanovené pozemkovým Úřadem uplatnit k vyloŽenému
soupisu nároků své námitky a připomínky; rovněŽ by|a v|astníkům pozemků dána moŽnost
vyjádřit se v termínu stanoveném pozemkovým úřadem, k řešení pozemků ve smys|u
ustanovení $ 3 odst. 3 zákona.
Ve |hůtě stanovené pozemkovým úřadem bylo k soupisům nároků uplatněno 7 námitek,
znichŽ dvě ( LV č' 100 a č. 258) vza| v|astník po projednání zpět' U dvou týkajících se
pozemků neřešených dle $ 2 zákona (LV č. 22 a č' 146) došlo k novému zjišťování průběhu
hranic pozemků a opravě měřičských náčrtů, o výs|edku byly vlastníci vyrozuměni zas|áním
nových soupisů nároků. Da|šídvě námitky týkající se pozemků neřešených dle $ 2 zákona (LV
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é' 128 a č. 132) by|y předány v sou|adu s $ 8 odst. 1 katastrálnímu Úřadu k rozhodnutí pod|e
zvláštního právního předpisu. V námitce k soupisu nároků pro LV č. 204 vyjádři|i v|astníci
nesouh|as s řešením, zde evidovaných pozemků v pozemkových úpravách. Vzh|edem k tomu,
Že se jedná o pozemky na|ézqící se ve zv|áště chráněném Územi a k jejich řešení
v pozemkových úpravách by|o v době vy|oŽení soupisů nároků potřeba souh|asu v|astníka ($
3 odst. 3 zákona), zařadi| pozemkový úřad ce|é Lv č. 204 mezi pozemky neřešené d|e $
zákona, u těchto pozemků rovněŽ proběh|o dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků,
nový soupis nároků by| v|astníkům zas|án.
V průběhu řízení by|y jednot|ivé soupisy nároků aktua|izovány, a to i s oh|edem na změny
v katastru nemovitostí. Se změnami v soupisech nároků by|y vŽdy v|astníci pozemků
seznámeni. Aktua|izované soupisy nároků by|y součástívystaveného návrhu, rovněŽ by|y pro
kontro|u zas|ány všem Účastníkům řízení s vyrozuměním o vystavení zpracovaného návrhu
v dubnu 2021.

Návrhu nového uspořádání pozemků v|astníků předcháze|o zpracování plánu společných
zařízení' V rámci p|ánu spo|ečných zařizenÍ by|a posuzována přístupnost pozemků a podle
těchto zjištění by|a navŽena opatření, s|ouŽící ke zpřístupnění pozemků, která dop|ňují
stávající cestní síť.
Protierozní, vodohospodářská ani opatření k ochraně a tvorbě Životního prostředí navrŽena
nebyla.
Vypracovaný p|án společných zařízení by| projednán v Regionální dokumentační komisi dne
28. května 2018' P|án společných zařízení byl dvakrát aktua|izován a všechny verze byly
před|oŽeny dotčeným orgánům státnísprávy k uplatněnístanovisek' Se zpracovaným p|ánem
spo|ečných zařízení i s jeho aktua|izacemi by| seznámen sbor zástupců. P|án spo|ečných
zařízení by| projednán a schvá|en na veřejném zasedání zastupite|stva obce Kvilda dne 16.
května 2018,1' aktua|izace by|a projednána a schválena na veřejném zasedánízastupite|stva
obce Kvi|da dne 15. února 2021 a 2' aktua|izace dne ,t9. srpna 2021.
Pro spo|ečná zařízení by| vyčleněn půdní fond ve v|astnictví obce Kvi|da a pozemkového
Úřadu, Správy národního parku Šumava a fyzických osob. Spoleěná zaťízení, slouŽící ke
zpřístupnění pozemků, by|a navrŽena do v|astnictví obce Kvi|da a Správy národního parku
Sumava.

V prŮběhu zpracování pozemkových Úprav neby|o provedeno vypořádání podílového
spoIuv|astnictví na Žádném Iistu v|astnictví.

V průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav by|y, ve veřejném zájmu, dotčené pozemky
prostorově a funkčně uspořádány, sce|eny nebo rozdě|eny tak, aby byla zabezpečena jejich
přístupnost a vyuŽití pozemků, byly vyrovnány hranice pozemků tak, aby se vytvoři|y podmínky
pro racionální hospodařenív|astníků půdy. V těchto souvis|ostech původní pozemky zanikly a
zároveň by|y vytvořeny pozemky nové, k nimŽ se uspořádala v|astnická práva a s nimi
související věcná břemena. Současně by|y pozemkovými úpravami zajištěny podmínky pro
z|epšení kva|ity Života Ve venkovských ob|astech, včetně napomáhání diverzifikace
hospodářské činnosti a z|epšování konkurenceschopnosti zemědělství, z|epšení Životního
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství, zejména v oblasti
sniŽování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení
eko|ogické stabiIity krajiny' Výsledky pozemkových Úprav budou s|ouŽit pro obnovu
katastrá|ního operátu v obvodu pozemkových úprav. Výs|edky pozemkových Úprav budou
rovněŽ neopomenute|ným podk|adem pro územní p|ánování.

V rámci pozemkových úprav byla rovněŽ evidována zástavnípr.áva a věcná břemena. Zástavní
práva, která váznou na pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav a řešených d|e $ 2
zákona, přechází, v sou|adu s ustanovením $ 1 1 odst. 14 zákona, na pozemky, které přejdou
do vlastnictvízástavce, pod|e schvá|eného návrhu, rozhodnutím pozemkového úřadu dle S 11
odst. 8 zákona. To p|atí obdobně u pozemků řešených d|e $ 2 zákona, u nichŽ by|a zřízena
práva ve smys|u $ 11 odst. 14 písm. a) - m) zákona' Stávající věcná břemena zůstávají
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zachována na pozemcích v pozemkových Úpravách nově vznik|ých, a to v rozsahu dříve
právně vznik|ém'

Všechny zemědělské pozemky řešené v KoPÚ majízajištěn přístup z pozemků ve vlastnictví
obce Kvilda a Správy národního parku Šumava, které jsou druhem pozemku ostatní p|ocha
se zpŮsobem vyuŽití ostatní komunikace.

Vlastníci pozemků, u nichŽ nebylo moŽno dodrŽet přiměřenost výměry, kva|ity či vzdá|enosti
navrhovaných pozemků danou zákonem toto odsouh|asiIi' V|astníci navrhovaných pozemků,
u nichŽ by|o překročeno kritérium ceny nad mez danou zákonem, vys|ovily souh|as s
doplatkem ceny nad 4o/o, jedná se o |isty v|astnictví č.47, č' 1O2 a e. toa. Rozhodnutí
pozemkového úřadu, d|e $ 11 odst' 8 zákona, bude obsahovat i určení přesné výše úhrady a
|hŮty pro tuto úhradu, ve smys|u $ 10 odst. 2 zákona.
U |istů v|astnictví č' 19, č' 25, č.45, č' 211, č' 233, č' 276 a č' 283 se jedná o doplatek
nepřesahující částku í00 Kč, od jehoŽ úhrady se d|e 10 odst. 2zákonavŽd-y upouští. U |istu
v|astnictví č. 33 se jelná o pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, kde se úhrada dle $ 10
odst' 2 zákona nevyŽaduje, nebot' na navrŽených pozemcích jsou umístěny pouze verejně
prospěšné stavby - siInice.

Návrh komp|exních pozemkouých Úprav Kvi|da respektuje schvá|ený Územní p|án dotčeného
území.
Přizpracovánínávrhu bylo pro označenínových pozemků pouŽito návrhových čísel. V sou|adu
s ustanovením $ 22vyh|ášky číslo 13l2o14 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprava ná|eŽitostech návrhu pozemkových úprav vystavený návrh obsahova| parcelní čís|a
přidě|ená katastrálním úřadem'

V průběhu řízení o pozemkových úpravách by|y pozemkovým úřadem svo|ávány kontro|nídny.
Tyto proběh|y ve dnech 18.dubna 2017,19.února 2018,27'června 2a18,24'června 2o1g,
1 3.|istopadu 201 9 a 07,října 2020.

Dále proběh|a jednání sboru zástupců, na kteých byl hodnocen průběh prací, projednáván
plán společných zařízeni, č|enové by|i seznamováni se zpracovanými variantami p|ánu
spo|ečných zařízení a projednávány byly jednot|ivé varianty při zpracoúání návrhu. Protbkoly
a zápisy z těchto jednání jsou u|oŽeny ve spise číslo 2RP4151t2o15-5o52o5.

Zpracovaný návrh pozemkových úprav, kteý vychází zpodnětů v|astníků pozemků, ptně
akceptuje stanoviska orgánů státní správy i dalších dotčených správních Úřadů, by| od.26.
dubna 2021 vystaven po dobu 30 dnů k nah|édnutí, v sou|adu s ustanovením $ 1i odst' 1
zákona, na obecním úřadě Kvi|da a na pozemkovém úřadě. oznámení o vystavení návrhu
by|o zveřejněno na úředních deskách pozemkového úřadu a obce Kvilda. Všichni známí
účastníci řízení by|i současné obes|áni s vyrozuměním, Že v této době mají pos|ední moŽnost
up|atnit k návrhu své námitky a připomínky a Že k později podaným námitŘám a připomínkám
se nepřih|íŽí.
Podaná připomínka účastníka řízení z |istu vlastnictví ó,' 223 ke změně druhu návrhového
pozemku č. parc. 799, které by|o vyhověno, vyvo|ala změnu v plánu spo|ečných zařízení a
potřebu jeho 2. aktua|izace. Do této aktualizace byly zapracovány i podněty od účastníků řízení
a da|ších v|astníků pozemků v katastrá|ním Území Kvi|da, podané po upiynutí |hůty k podání
připomínek, týkající se umístění dop|ňkové po|ní cesty Dc 16' Ačko|iv ne|ze na tato podání
nah|íŽet jako na námitky a připomínky k návrhu ve smys|u $ 11 odst. 1 zákona, pozemkový
úřad posoudil tento podnět jako opodstatněný a k projednání nové trasy DC 16 došlo ná
jednánísboru zástupců dne 14. června 2a21' Do 2' aktua|izace p|ánu spo|ečných zařízeníby|
zapracován na podnět obce rovněŽ interakční prvek ve formě |iniové výsadĎy dřevin pooél
sezónní komunikace SC3. Zpracovaná 2. aktua|izace p|ánu společných zařÍzení by|a znovu
před|oŽena orgánům státní správy k uplatnění stanovisek a po schvá|ení obecním
zastupite|stvem dne 19. srpna 2021 by|o na 23' srpen 2021 svo|áno závěrečné jednání, na
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kterém pozemkový úřad zhodnoti| výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámil
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Do pozemkové Úpravy by|o zahrnuto ce|é katastrá|ní Území Kvilda, z jehožcelkové výměry
mají nyiií v době vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemky neřešené d|e $ 2 zákona
výměru 27,1439 ha, pozemky řešené d|e $ 2 zákona výměru 3104,8362 ha. Návrhem nového
uspořádání pozemků by|i řešeni v|astníci zapsaní na 95 |istech v|astnictví. V pozemkové
úpravě by|o ve smyslu $ 2 zákona řešeno 3104'8362 ha rozdělených do 741 parce| (průměrná
ve|ikost pozemku před úpravou 4'19 ha). V návrhu pozemkové úpravy jsou pozemky v
řešeném Území rozčleněny na 492 parce| (průměrná velikost pozemku po pozemkové Úpravě
6.31 ha).
S návrhem nového uspořádání pozemkŮ po zapracování obdrŽených připomínek, tak jak o
něm má být rozhodnuto, vys|ovi|i prokazate|ný souh|as v|astníci výměry 31oo,9 ha, tj. 99,9 %
z celkové výměry řešeného území (3104,83 ha); výzvy d|e $ 9 odst. 21 zákona zaslané
v|astníkŮm, kteří se knávrhu nevyjádřili činí 4,02 ha výměry, tj. 0,13 o/o z ce|kové výměry
řešeného Území' Nikdo z v|astníků nevys|ovi| nesouh|as'

Návrh komplexních pozemkových Úprav je schva|ován v podobě, se kterou byli účastníciřízení
seznámeni na závěrečném jednání. Pozemkový úřad musel rovněŽ před vydáním tohoto
rozhodnutí, porovnat stav katastru nemovitostí s Údaji, p|atnými v době vystavení návrhu a
zohlednit jeho změny' Úpravy návrhu vyvo|ané těmito změnami v katastru nemovitostí by|y
před vydáním rozhodnutí d|e $ 1í odst. 4 zákona s dotčenými účastníky řízení projednány,
odsouhIaseny a jsou zapracovány v přílohách rozhodnutí.
V rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav je pro identifikaci účastníků řízení v
,,Seznamu účastníků ťízení., kteý je nedí|nou součástí výrokové části tohoto rozhodnutí,
pouŽito u fyzických osob mimo jména, příjmení, adresy místa trva|ého pobytu, téŽ datum
narození. Ve schva|ovaném návrhu je však z důvodu vyuŽití výs|edků pozemkových úprav pro
obnovu katastrá|ního operátu pouŽito, v zájmu jednoznačné identifikace účastníka, jeho
jméno, příjmení, adresa místa trva|ého pobytu a rodné čís|o u fyzických osob a název, adresa
sídla a identifikačníčís|o osoby u právnických osob ($ 5 odst. 2zákona).

Vzh|edem k výše uvedeným skutečnostem mohlo být pozemkovým Úřadem rozhodnuto jen
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Pravomocně schvá|ený návrh pozemkových Úprav bude závazným podk|adem pro
vypracování digitá|ní katastrá|ní mapy a pro vydání rozhodnutí, ve smyslu ustanovení $ 11
odst. 8 zákona. Toto nás|edné rozhodnutí pozemkového úřadu, kromě výměny nebo přechodu
v|astnických práv kpozemkům, určení výše úhrady a lhůty pod|e $ 10 odst.2 zákona, bude
podle p|atných právních norem řešit i prob|ematiku jiných práv k pozemkům, jako například _
zrušení a zřízeni věcného břemene, nájemní vztahy, časově omezený nájem, bezplatné
užívání, předkupnípráva, zástavnípráva atd., pokud na předmětných pozemcích by|azřízena.
Dále bude rozhodnutím dán předpok|ad pro zpracování obnoveného souboru geodetických
informací. Toto vše v souladu se schvá|eným návrhem.

Při tvorbě digitá|ní katastrá|ní mapy mohou být rovněŽ zpřesněny výměry nově navrŽených
pozemků - případné odchylky výměr nebudou povaŽovány, v sou|adu s dikcí zákona, za
nesoulad se schvá|eným návrhem' U pozemkŮ, které by|y v obvodu pozemkových úprav,
nevyŽadovaly řešení, ve smyslu ustanovení $ 2 zákona a by| u nich v rámci pozemkových
úprav obnoven soubor geodetických informací, budou jejich v|astníci katastrá|ním úřadem
vyrozuměni o p|atnosti katastrá|ního operátu, po zavedení výs|edků pozemkových úprav do
evidence katastru nemovitosti, na základě rozhodnutí pozemkového úřadu, ve smyslu $ 1,l
odst.8 zákona.

V sou|adu s ustanovením $ 11 odst. 12 zákona je právní stav pod|e schváleného návrhu
závazný i pro právnínástupce v|astníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu,
d|e $ 11 odst. 8 zákona, o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a
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|hůty, podle ustanovení $ 10 odst' 2zákona, popř. o zřízení nebo zrušenívěcného břemene
k dotčeným pozemkŮm a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací se
v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (napřík|ad v kupní sm|ouvě,
v usnesénísoudu o nabytídědictví, v zástavnísm|ouvě), kromě nabývaných pozemků uvedou
ijim odpovídající pozemky podle schvá|eného návrhu; tyto údaje o nich poskytuje pozemkový
Úřad' Jednot|ivé pozemky nebo jejich části nemŮŽe jejich vlastník po schváiení návrhu, bež
souh|asu pozemkového úřadu, zatíŽit nebo zcizit.

Rozhodnutí pozemkový úřad, v souladu s $ 11 odst. 5 zákona, oznámí doručením veřejnou
vyh|áškou a doručí všem známým úóastníkŮm. Z ná|eŽitostí návrhu se k rozhodnutí,
doručovanému účastníkŮm řízení, připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se
dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh pozemkových Úprav se všemi náleŽitostmi se
uk|ádá u pozemkového úřadu a u příslušného obecního úřadu, kde |ze do návrhu nahlédnout.
Pozemkový úřad předá, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, část tohoto návrhu, týkající
se p|ánu spo|ečných zařízení, přís|ušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Toto rozhodnutí o schvá|ení návrhu, po nabytí právní moci, pozemkový úřad předá
katastrálnímu Úřadu se seznamem parcel, dotčených pozemkovou úpravou, k vyznačenítéto
skutečnosti do katastru nemovitostí.

Foulčení o oolvo!ání
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 50O/2oo4 sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů).

. tc /,)) <///' \
lng. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Přínohy:
1. Seznam Účastníků řízení
2. Písemná a grafická část návrhu
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STÁTNÍ PoZEMKo\.Í ÚŘAD
Spisová znaika: zRP4151 1201 5-505205

Sídlo: Husinecká 1024111a' 130 00 Praha 3, |Č:o1312774, D|Č: Czo1312774
Krajský pozemkový Úřad pro Jihočeshý kraj, Pobočka Prachatice

Vodňanská 329. 383 01 Prachatice

Komp|exní pozemkové Úpravy v katastrálním území Kvi|da
,,Seznam účastníků řízení..

Pří|oha k u/'rokové ěásti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky
Prachatice, o schválení návrhu Komp|exních pozemkouý'ch Úprav v katastrálním území Kvi|da, vydaného v sou|adu s
ustanovením $ 1,l odst. 4 zákona é. 13912002 Sb., o pozemkouých Úpravách a pozemko{ch úřadech a o změně zákona ě'
22911991 Sb.' o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědě|skému majetku, ve znění pozdějŠÍch předpisů, v p|atném
znění, čís|o jednací SPU 40717012021:

1 ' AH coDE |NVESTMENTS a.s' |Č: 03975975' K|imentská 1216146, 1 1000 Praha - Nové Město
2' Apartmány Pila Kvilda s.r.o. lČ: 08578273, V koutě 630, 33oo8 Zruč-Senec
3. AQUA ENERG|E s.r.o. |Č: 60a8861 1, PraŽská 22, 33901 K|atovy
4. ARKo-coNsULT s.r.o. |Č:62509161, Vrch|ického 484t45',|5000 Praha - KoŠíře
5. Barták Wil|íam nar. 24.3' 1966, Babočková 726, 14900 Praha - Šeberov
6. Bartáková Šárka nar. 5' 1o.1974, Babočková 726,149oo Praha - Šeberov
7. Blažková Lenka Mgr' nar.14.7.1991, Janáčkova 3086,39002 Tábor
8. Bohemica rustica s.r.o. |Č: 26075130' Kvilda 34,38493 Kvi|da
9. Boros Jan nar. 14.8. 1947, Kvilda 98, 38493 Kvilda
10. Bořík DobrosIav nar.12.1' 1958, V Ro|ích 453|10,31200 P|zeň - Újezd
11. BrejchaVladimírPhDr.nar.23. 1.1976,Kovanecká2308119,19000Praha-Libeň
12. Brejchová Miroslava MUDr' nar. 7' 1.1976' Kovanecká 23o8l19,19000 Praha - Libeň
13. Budínská MarceIa nar' 14.10. 1970' K. Weise 394' 3850,1 Vimperk - Vimperk Il

14' černá Cupková Jolana |ng. nar. 30. 7. 1965, Kvi|da24,38493 Kvi|da
15' Cerný Bohumil nar. 30. 4. 1945, Kvi|da 24,38493 Kvi|da
16. EG'D, a.s. lČ: 28085400, Lidická 1873136,60200 Brno - Černá Po|e
,t7' FARMA VILÉMOV s'r'o. |Č: 28149751, České Vrbné 2310,37011 České Budějovice - České Budějovice 2
18. Froňková lvana MUDr. nar. 26. 8' 1954' U Parku 736,33401 Přeštice. 19. FundaZdeněk|ng.nar. 1'1',l981'Hil|ebrantova127715, 15800Praha-KoŠíře
20. FundováJitka lng. nar.26. 11.1982, Ho|ečkova 3150/25b, ,|5000 Praha -Smíchov
2,l . Havránek Petr lng. nar. 5' 1' 'l965, Tismenická 1527|6,39001 Tábor
22. Havránková Lenka nar.22.3. 1971, Tismenická 152716' 39001 Tábor
23. Hendrych MichaI Bc' nar. 4. 5. 1970, K |esu 345/18, 14200 Praha - Kamýk
24. Heřman Pavel nar' 23' 7. 1977, Kvi|da 25, 38493 Kvi|da
25. Heřmanová Niko| nar.27 . 3. 1980' Kvi|da 25' 38493 Kvilda
26. Hexner Adam nar' 14.2. 1990, U Svět|ičky 102819, 16100 Praha - Ruzyně
27. Hiršlová Zdenka nar.14.5. 1945' S|ezská 1313/66' 13000 Praha. Vinohrady
28. Hodulík Daniel PhDr. nar. 12. 8. 1975' K sídlišti 1728131 , 14000 Praha - Nus|e
29. Hodulíková Dagmar nar' 6. 10. ,|951 

' 5. května 1111|11,14000 Praha - Nus|e
30. Hodulíková |va PhDr. nar.4.4.1981' Ksíd|išti 1728131' 14000 Praha - Nus|e
3'1. Hořický Josef nar. 5. 3. 1947,Voskovcova 932/35' 15200 Praha - Hlubočepy
32. Hradecká Daniela Mgr. nar' 23. 11 . 1958' Seifertova 665, 25264 Ye|ké Přílepy
33. Hradecký Jan |ng. nar.12.4. 1958, Seifertova 665,25264 Ve|ké Pří|epy
34. HubáčekJan JUDr. nar.21.8. 1954' Mátová 264,25242 Jesenice - osnice
35. Hubáčková Jaroslava Bc. nar. 11.3. 1961, Mátová 264,25242 Jesenice - osnice
36. ChalupaVydřímosts.r.o. |Č: 11659475, E|iáŠova 922121,16000 Praha6 - Bubeneč
37. Chrtová Alena Bc. nar. 23. 4. 1982, Kvi|da 207' 38493 Kvi|da
38. Jez| Pavel Mgr. nar. 2. 10. 1 974, otavská 1110, 39701 Písek - Budějovické Předměstí
39. Jihočeský kraj |Č: 70890650' U Zimního stadionu 195212,37001 České Budějovice - České Budějovice 7
40. Karvánek Pave| lng. nar. 29.6. 1952, Kvi|da 80' 38493 Kvi|da
41. KAVERo Consu|ting a.s. |Č: 25321048, U Prefy 794118,18200 Praha - Ďaotice
42. Klínková Marie Mgr. nar.5.3. 1967' Hav|íčkova62712,39002 Tábor
43. Ko|ářová Jarmila nar. .í0. 2. 1959' Modřínová 635' 25246 Vrané nad V|tavou
44. Ko|ářová Lucie JUDr' nar.27' 8' 1983' Havanská 809/8' 17000 Praha - Bubeneč
45. Kota| Václav |ng. nar. 26. 11 . 1 954, Vrch|ického 484145, 15000 Praha . KoŠíře
46. Kotorová Hana nar. 1,1 ' 3. 1980, Na vršku 1486125,15000 Praha - Smíchov
47 ' Kvi|da penzion s.r.o. |Č: 24253251 , E|iášova 922121 ' 16000 Praha - Bubeneč
48. Lád František |ng. CSc. nar. 29' 1 1 ' 1950' Po|nÍ 933' 37341 H|uboká nad Vltavou
49. Ládová Marie MUDr. nar. 14' 2. 1954' Po|nÍ 933' 37341 H|uboká nad V|tavou
50. Laketió Dejan lng. nar' 29. 11.1977' Zdíkovská 3316/66f' 15000 Praha - Smíchov
51. Landa Josef |ng. nar. 't6. 5. 1984' D|ouhá 727l39,1 '|000 Praha . Staré Město
52. Lazinová Kateřina nar. 8. 1. 1981' Kvi|da 2' 38493 Kvi|da
53. Loutchanová Helena nar. 1.5. 1954' Chva|etice 47' 39811 Protivín
54. Lukabys.r.o. |Č: 05172756, Hráského 1016,25601 BeneŠov
55. Lukáš Zdeněk nar' 15. 1. 1980' Be|gická 759,34562 Ho|ýšov
56. Lukášová Michaela lng' nar.3.3. 1982' U Jam 1390/19' 32300 P|zeň 1 - Bo|evec
57. MaIý Michal lng. nar. 17' 6. 1959, U kněŽské |ouky 2149t14, 13ooo Praha _Žižkov
58. Marek Jan Ing. nar. 5. 'l 1. 1961, Za Panskou zahradou 49, 25066 Zdiby - Brnky



59. Marina orlík s.r'o. |Č' 04492011 KříŽov 45' 25708 Pravonín
60. Mat & Mat s.r.o' |Č: 24699098, Františkov 85, 38501 Kvi|da
6,1 . NEMO rea|ity s.r.o. |Č: 28158253' Koste|ní náměstí 17, 38301 Prachatice - Prachatice I

62' Nitrianský |gor JUDr. nar. 22. 6. 1 961' Vitějovice 1 90, 38427 Vitějovice
63. obec Kvi|da |Č: 00250511, Kvi|da 17' 38493 Kvi|da
64. orságová Jaros|ava nar.29.8' 1952, Kvi|da 45, 38493 Kvi|da
65' Pav|íčekJan PaedDr. nar.27.6. 1951' Kmejtu 477|15, 142OOPraha - Písnice
66. Pavlíčková Daniela PaedDr, nar. 4. 6. 1952, K mejtu 477 t15, 142oO Praha - Písnice
67. PEKÁRNA a PIVoVAR KV|LDA s.r.o. lČ: 639115i5' Kvi|da 75. 38493 Kvi|da
68. Petr Otakar nar.23. 11. 1941., Nad Skalou 1133,2180i Kralupy nad Vltavou
69. Picek Mi|oš nar' 5.7. 1957, Úbis|av 73,38473 Stachy
70. Picková A|ena nar. 13. .1 

' 1958, Kvi|da ,t25, 38493 Kvilda
71 . Piňos lgor MUDr. Mgr. CSc' nar. 11 .7. 1 950' Široká 2516, 1 1000 Praha - Josefov
72. Povodí Vltavy, státní podnik |Č: 70889953, Holečkova g178t8,15000 Praha - Smíchov
73. Procházka Radek RNDr.'nar. 27.9.1978, Lesní 1079, 25229 Dobřichovice
74. Procházková lvana Mgr' nar. 11. 2. 1968, U |ibeňského pivovaru 2444t6a, 18000 Praha - Libeň
75. Procházková Kateřina lng. nar. 19.8' 1982, Lesní 1079' 25229 Dobřichovice
76. Ritterová Zdeňka nar.26.5. ,l956, Kvi|da 174,38493 Kvi|da
77. Roth Zdeněk nar. í0. 3.1971, Slavoj-ova 351/3, 31800 P|zeň - Skvrňany
78. Římskokato|ická farnost Vimperk |Č: 63913232, náměstí Svobody 46; 3s5o1 Vimperk - Vimperk I

79. Sed|áček Miros|av nar. 16. 2' 1957, Duke|ská 64519, 39102 Sezimovo Ústí
80. Sedláčková Jana nar.20.6. 1959, Ško|ní náměstí627t6' 39102 Sezimovo ÚstÍ
81. Slupská Zdenka PaedDr. nar.23.7. 1959, Skautská 1549t5,32300 P|zeň - Severní Předměstí
82. Sommerová MichaeIa |ng' nar.2. 5. 1963, Prokolevova 331t11,62300 Brno - Kohoutovice
83. Soukup Mi|an lng. nar' 6' 8. 1952, Chotětín 19, 33808 Zbiroh
84. Soukupová Hana nar.7' 5.1951, Zborovská 666/34, 15000 Praha - Smíchov
85. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje |Č:70971641, Nemanická 2133l1o,3701O České Budějovice - České

Budějovice 3
86. Správa Národního parku Šumava |Č: 00583.|71, 1. máje 260119,38501 Vimperk - Vimperk ||

87. Státní pozemkový úřad |Č: 01312774, Husinecká 1O24t11a' 13000 Praha -ŽiŽkov
88. Suchánek Karel nar'27.9. 1955, Luční 57,25082 HorouŠany - HorouŠánky
89' Svatoň Jaroslav nar.12.11. 1960, Skuherského 1313|11, gzoot Česxe euoejovice - České Budějovice 3
90. Sýkora Petr lng. nar. 9. 5' 1974, At|etická 2417t1e, 16900 Praha - Břevnov

zastupuje: Pekařová Jana Mgr' lČ: 71469559, Jáchymova 26/2, 11oo0 Praha 1
91. Sýkorová Jindra lng. nar. 29' 6. 1977, Ka|iště 91, 5885,1 Kaliště

-zastupuje: Pekařová Jana Mgr. tČ: 71469559, Jáchymova 26/2, 11o00 Praha 1
92. Santora Luboš nar. 15. 4. 1966, Nerudova 830112,25219 Rudná
93. Šantorová Pavtína nar.28.4. 1969, Nerudova 83ot12,25219 Rudná
94. Šedivá Kamila nar. 'l9. 7. 1961 , K Habrovce 669/7, 14ooo Praha - Krč
95' Škvára Zbyněk lng' nar. 19. 5. 1965, Horní 194, 25.|01 Dobřejovice
96. Skvárová A|ice nar' 16. 1.1971, Horní 194, 25101 Dobřejovice
97. Špačková Kateřina nar' 6' 4' 1965, Výchozí 123|5,1470óPraha - Podolí
98 !n!čka V|adimír MUDr. nar. 20. 11.1953, Pa|ackého ,|231' 38901 Vodňany - Vodňany ||

99. Splícha| Milan nar. 17 . 2. 1962, Na Šutce 392/30, 18200 Praha - Troja
100.Šp!íchalová Věra nar. 15. 10.1941, Na Šutce 3g2t3o,18200 Praha - Troja
101'Stamberg Stanis|av nar. 30. 5. 1974, Akátová 243,26701 Krá|Ův Dvůr -Zahořany
1O2.StrobI Stanis|av |ng. nar. 23' 2. 1958, U zeměpisného ústavu 684/4, ,|6000 Praha - Bubeneč,|03.Stroblová Eva lng. nar. 12. 1. 1959' U zeměpisného Ústavu 684/4, 16000 Praha - Bubeneč
1 04'Subert Martin Mgr. nar' 7 . 10. 1 975, Há|kova 1 193, 25092 Šestajovice
105.Subertová Jana !ng. nar. 14.3. 1973, Há|kova 1193,25092 Šestajovice
106.Ta|ián Tomáš nar' 4. 3. 1979' nám. T. G. Masaryka 28, 25167 PyŠely,|07.Tichota Luděk nar. 7 ' 7. 1975, Kvi|da 66, 38493 Kvi|da.108.Tichota Vojtěch nar. 1' 2. 1951, Kvi|da 66, 38493 Kvi|da,1O9.Tichotová Michae|a nar. 13. 12' 1979, Kvi|da 66, 38493 Kvi|da
1 1O'Tichotová Terezie nar' 27 .2. 1980, Kvilda 6, 38493 Kvi|da
111.Toušek Vojtěch nar.20.3. 1972, Kvi|da 1' 38493 Kvi|da
112.Trnka VácIav nar. 31. 10. 1944, Radyňská 2659/35, 32600 P|zeň - Východní Předměstí
113.Trnková Eva Mgr. nar. 15. 2. 1974, Do Haček 1163114,32600 P|zeň - Černice
114.Tůma Zdeněk nar. 19. 10. 1960, Na Císařce 3222t16,15000 Praha - Smíchov
115.Tůmová Michae|a nar. 12.6. 1964, Na Císařce 3222t16,15000 Praha - Smíchov
116.Va|entTomáš |ng' Arch. nar'27.7.1947, KMatěji2193126,16000 Praha - Dejvice
117'Valentová olga prof. RNDr. nar' 29.7. 1949, K Matěji 2193t26,16000 Praha - Dejvice
118.Va|o Marce| nar.9' 6. 1978, SerŽanta Hni|iěky 2197,25263 Roztoky
119.Valo Petra |ng. nar.26.6. 1981, SerŽanta Hni|ičky 2197,25263 Roáoky
12O.Vašíček Marek MUDr. nar.21.6. 1968, Úzká 191,27351 HorníBezděkov
121 .Vašíčková Michaela nar.27. 4. 1971 , Úzká 191,27351 Horní Bezděkov
122.Yávra František Mgr. nar' 2. 12. 1943, Doub|ovičky 20,26401 Jesenice
123.V ávra Tomáš nar. 17' 7 . 1977, Vo|yňská 1 4001 16, 1 0000 Praha - Vnšovice
124.Yávrová Jana lng. nar.24.10. 1979, Vác|avská 1898/9, 12000 Praha - Nové Město
125.Yávrová Jaroslava nar. 1. 3. 1946' Kvi|da 165, 38493 Kvi|da
126.Vintner V|adis|av |ng' nar. 26.2. 1973, Líšno 109' 25751 Bystřice
127'Vintnerová Markéta Bc. nar. 20. 12. 1974' Kvi|da 69, 38493 Kvilda



128.v|k Staníslav nar.28' 7. 1940, Pod višňovkou 1370113, 14000 Praha - Krč
129.vT Deve|opment, s.r.o. |Č:27121917, E|iášova 922t21 ,'|6000 Praha - Bubeneč
'13O.Zahálka Jiří lng' nar. 4.6' 1965, Jana Morávka 424,25401 Jí|ové u Prahy
131.Zahálková Šarra nar.6' 3' 1966' Jana Morávka 424,25401 Jí|ové u Prahy
132.Zavad,ák Pave| nar. 22.8. 1955, Za stodo|ami 390, 19015 Praha - Sata|ice
133.Zdrálková olga PhDr. nar. 4.2.196o,Wiesentha|ova118611,15500 Praha. Řeporyje
134.Zýva| Vladimír RNDr. nar. 3. 7' 1 960' U Bachmače 727 13' 32600 P|zeň - Východní Předměstí
135.Zýua|ová Dana nar. 31. 5. 1964, Kvi|da 167' 38493 Kvi|da
136.ZiŽa|a Josef lng. nar. 13. 2. 1969' Na Fo|imance 212ol9,12000 Praha - Vinohrady
137,ŽíŽa|ová Eva lng' nar,28.6' 1972, Na Fo|imance 2120t9,12000 Praha - Vinohrady

138.Borsíková EudmiIa nar' 19' 9. 1988, Půlkruhová 813134, 16000 Praha - Vokovice
139.cET|N a.s. |Č: 04084063, Českomoravská2510119,19000 Praha - Libeň
140.Česká spořitelna, a.s. |Č': 45244782, o|brachtova 1929t62,14000 Praha - Krč
141.čsoB Stavební spořite|na, a.s. lČ: 49241397 , Rad|ická 333/150' 15000 Praha - Rad|ice
142,Fio banka, a.s. |Č;61858374, V ce|nici 1028t10,11000 Praha - Nové Město
143'Gedeon Tibor |ng. nar' 1. 12' 1949, Mezi|esní 55312, 14200 Praha - Lhotka
144.Gedeonová E|frida lng. nar. 2' 3. 1950, U Cihelny 431 ' 25243 Průhonice
145.Have| |van nar. 9.1- 1962' U háje 1651' 25263 Roztoky
146.Havlová Martina nar.28' 12. 1965, U háje 1651' 25263 Roztoky
147.Hraba Pavel |ng' Arch. nar. 3. 6. ,1954' tř. 5. května 562,37382 Vče|ná
148.Hrabová Jana JUDr. nar. 10.7. 1955' tř' 5. května 562,37382 Vče|ná
149.Hypoteční banka, a.s' lČ: B584324, Radlická 333/150, 15000 Praha - Rad|ice
1SO.Javůrek otakar Mgr. nar. 2' 3. 1949' Písnické zahrady 430121, 14200 Praha - Písnice
151.Javůrková Eva Mgr. nar. 6' 6. 1950' PÍsnické zahrady 430121' 14200 Praha - Písnice
152.Kadlec Josef nar. 19. 4. 1969, Kvilda 43, 38493 Kvilda .

153.Kadlecová Alena nar. 1.9' ,|979. Kvilda 43. 38493 Kvi|da
154'Kadrmas Pave| PhDr. nar.11.6. 1947, Holečkova 906/45, 15000 Praha - Smíchov
155'Kadrmasová Marcela nar. 12.9. 1947, Ho|ečkova 906/45' 15000 Praha - Smíchov
1 56. Kolář Aleš JUDr. nar. 7. 4. 1 957, Modřínová 635, 25246 Vrané nad V|tavou
157.Komerční banka, a's. lČ: 45317054, Na příkopě 969/33, 1,100O Praha - Staré Město
158'Krajské ředite|ství policie Jihočeského kraje |Č: 75151511, Lannova t' 193t26,37001 České Budějovice - České

Budějovice 6
159.Křiváček Aleš MUDr. nar' 11.6. 1973' Ve|ké náměstí 50' 38601 Strakonice - Strakonice I

160.Kuneš Jiří lng. nar. 17. 4. 1957, Kvi|da 185' 38493 Kvi|da
16.|.Kunešová Terezie nar.20" 10. 1957, V Ro|ích 512t5,312oo P|zeň - Újezd
162.Kutnarová Věra nar. 30. 12. 1980' Jeníkovická 383/4' 19014 Praha - K|ánovice
163.MandákVác|av nar. 10. 2.1946, Bezděkov 220'33901 Bezděkov
164. Marek Richard nar' 26. 10. 1971 , Ze|enohorská 368/60' 32600 Plzeň - Hradiště
165.Marková Martina nar. 16. 2, 1976, Ze|enohorská 368/60, 32600 Plzeň - HradiŠtě
166.Pešata Jan nar. 26. 6. 1973. Bezručova 789' 25229 Dobřichovice
167.Pešatová Lenka lng' nar' 13. 4. 1975, Bezručova 789' 25229 Dobřichovice
,168. Pešek Tomáš Mgr. nar' 31 ' 1 . 1 976, PŮ|kruhová 813134, 1 6000 Praha - Vokovice
169.Pohan Jan nar. 7. 12. 1930, Berno|ákova 116513, 14200 Praha - Krč
170.Qi|da Apartments s.r.o. lČ: 08556300' Na Rymáni 280122, '|5300 Praha - Radotín
171.Raiffeisenbank a.s. |c| 49240901' Hvězdova 1716l2b' 14000 Praha - Nus|e
172.Sajd| Martin lng. nar.20.7.1981, Jana Drdy 502'26101Příbram - Příbram V||
173.TRIN|TY BANK a.s. lČ: 25307835, SenováŽné náměstí 1375119, 11000 Praha . Nové Město
174.UniCredit Bank Gzech Repub|ic and Slovakia, a.s. |Č: 64948242, Že|etavská 152511,14000 Praha . Mich|e
175.Waldviertler Sparkasse Bank AG |Č: 49060724, K|ášterská 126,37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec ||

176.Zdviha| Lukáš Mgr. nan17.7.1977, Na čihad|e 956/61' 16000 Praha - Dejvice
177 'Zdviha|ová Lorencová Michaela Mgr. nar. 17 . 11 ' 1976' Na čihad|e 956i61 , 160Q0 Praha - Dejvice


