Výňatky z Informace OMPÚ č. 3/2017 vydané
Odborem metodiky
pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 13. 12. 2017
pod č.j. SPÚ 575043/2017
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších
předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav bude v dalším textu
označována jako „vyhláška“; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bude
v dalším textu označován pouze jako „správní řád“, aktualizovaný Metodický návod k provádění
pozemkových úprav bude v dalším textu označován pouze jako „MN“; (OMPÚ = Odbor metodiky
pozemkových úprav).
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1. Aplikace § 18 odst. 22 zákona (OdMPÚ)
K avizovaným sporům, které se týkají rozdílných názorů na to, jakým způsobem a zda vůbec musí být
práce odevzdávané zpracovatelem pozemkových úprav podepsány a orazítkovány, OMPÚ odkazuje
na ust. § 18 odst. 22 zákona, kde je stanoveno, že ověřování prací provádí držitel úředního
oprávnění vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem. Razítko obsahuje…
Při ověřování na jednotlivých listech je třeba vycházet ze způsobu dalšího nakládání s konkrétním
podkladem a se způsobem archivace. Obecně platí, že pevně spojené listy lze ověřit pouze na titulní
straně (např. technická zpráva), avšak v případě podkladů, které jsou jednotlivě rozesílány účastníkům
řízení, nebo není možné je z technických důvodů pevně spojit, musí být ověřen každý jednotlivý doklad.
Současně je třeba upozornit na to, že doklady, které jsou součástí spisové dokumentace, musí být zcela
shodné s doklady rozesílanými účastníkům řízení.

2. Přehled způsobu doručování v řízení o pozemkových úpravách (OdMPÚ)
Oddělení metodiky pozemkových úprav v Informaci OMPÚ č. 2/2017 upřesnilo informace o doručování
do datové schránky (DS) fyzické osoby a o vhazování rozhodnutí a usnesení do schránky. V této věci
v příloze č. 1 zasíláme pro lepší orientaci shrnutí, které je součástí MN jako příloha č. 7, jak
v jednotlivých případech při řízení o pozemkových úpravách postupovat.
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