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R O Z H O D N U T Í 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa (dále jen 
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 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“) a v 
souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 

rozhodl 
podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto: 
 
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tachov u Doks zpracovaný jménem firmy 
ALINEX, s.r.o., Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5, IČ: 48114723 pod č. zakázky 226-2015-541101 
Ing. Libuší Pražákovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav (č. rozhodnutí 
o udělení úředního oprávnění 1512/98-3151). 
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu. 
 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je 
součástí výroku. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

Žádost o zahájení pozemkové úpravy podali Ing. Walter Piverka, společnost P+K, společnost s ručením 
omezeným a Obec Tachov z důvodů vyřešení vlastnických vztahů a zpřístupnění pozemků. Podané žádosti 
představovaly 68,47% výměry zemědělské půdy v katastrálním území Tachov u Doks (§6 odst. 3 zákona). 
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Dne 16. 1. 2014 bylo dle ust. § 6 odst. 4 zákona zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách 
v katastrálním území Tachov u Doks, a to veřejnou vyhláškou  č.j. SPU 437415/2013  zveřejněnou na úřední 
desce Pobočky Česká Lípa dne 20. 1. 2014 a Obce Tachov dne 22. 1. 2014 po dobu 15-ti dní. Poslední den 
této 15denní lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav. Oznámením  dle (§ 6 odst. 6 zákona) č.j. 
SPU 437672/2013 ze dne 11. 11. 2013 o zahájení řízení pozemkový úřad písemně vyrozuměl také příslušný 
katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, 
orgán ochrany přírody, vodohospodářský orgán, orgán státní správy lesů a další dotčené správní úřady. 
Těmito orgány byly stanoveny podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů.  
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se uskutečnilo 
výběrové řízení na zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“). Bylo vydáno 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Tuto nabídku podala firma ALINEX, s.r.o., Elišky 
Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5, se kterou byla následně uzavřena smlouva o dílo. Odpovědnou 
projektantkou KoPÚ je Ing. Libuše Pražáková, č. úředního oprávnění 1512/98-3151. 
 
Dne 11. 7. 2014 uzavřel Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa s pobočkou 
Dohodu dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav. 
 
Úvodní jednání proběhlo podle § 7 zákona dne 11. 11. 2015 v Tachově č.p.4, na které byli pozváni všichni 
známí účastníci řízení v předpokládaném obvodu pozemkových úprav pozvánkou č.j. SPU 
549954/2015/Pob/No ze dne 21. 10. 2015. Na úvodní jednání bylo pozváno 86 vlastníků, jednání se 
zúčastnilo 29 vlastníků. Účastníci jednání byli seznámeni s právními předpisy vztahujícími se k řízení o 
pozemkových úpravách, zejména se zákonem č. 139/2002 Sb., s účelem a cílem pozemkových úprav, jejich 
formou, předpokládaným obvodem pozemkových úprav a s průběhem celého správního řízení. Byl určen a 
odsouhlasen výchozí bod pro určování kritéria měření vzdálenosti k jednotlivým pozemkům,  a to JZ roh 
kapličky. Přítomnými byl na tomto jednání zvolen pětičlenný sbor zástupců. Nevolenými členy sboru zástupců 
jsou – p. Martin Píša, starosta Obce Tachov, Ing. Jiří Novotný - zástupce pobočky, Ing. Walter Piverka, 
vlastník více jak 10% výměry pozemků. Dále byl zvolen  p. Josef Švec a p. Jindřich Valachy. Jako náhradník 
byl zvolen P. Pavel Hošmánek. Předsedou sboru byl zvolen Ing. Walter Piverka.  
Zápis z úvodního jednání ze dne 30. 11. 2015 byl pod č.j. SPU 636559/2015 odeslán všem známým 
účastníkům řízení. 
 
Ve spolupráci se zástupci obce a KP byl stanoven obvod převážně v současných katastrálních hranicích.  
Obvod  nezahrnuje zastavěnou část obce.  
 
Po podpisu smlouvy o dílo začal zpracovatel pracovat na etapě přípravných prací. Podkladem pro zpracování 
návrhu komplexních pozemkových úprav bylo vyhodnocení stávajících klimatických a ekologických podmínek, 
vodohospodářských a dopravních poměrů. Dále byly posuzovány poměry vodní a větrné eroze. 
K vyhodnocení území a upřesnění obvodu řešeného území se prováděly podrobné terénní průzkumy a 
geodetické zaměření polohopisu. 
V  červnu 2015 předložil zpracovatel Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj Katastrálnímu pracovišti Česká 
Lípa projekt revize a doplnění stávajícího podrobného polohového bodové pole. Katastrální úřad projekt 
včetně doplnění PPBP a stabilizace schválil. Výsledný elaborát revize a doplnění podrobného polohového 
bodového pole předal zpracovatel 30. 6. 2015.  
Šetření hranic pozemků pro stanovení obvodu pozemkových úprav prováděla komise, jmenovaná vedoucím 
pobočky (č.j. SPU 544273/2015 ze dne 20.10.2015), složená z pracovníků Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa (Ing. Jan Synák), pozemkového úřadu (Ing. Jiří Novotný), zástupce 
obce (p. Martin Píša), zástupce sboru vlastníků (Ing. Walter Piverka) a zpracovatele (Ing. Jiří Liška). 
Předsedou byl zvolen Ing. Jan Synák. 
K šetření hranic tvořících obvod KoPÚ byli doporučeným dopisem na doručenku pozváni všichni vlastníci 
pozemků, jejichž hranice byla vytyčena nebo na jejich hranici byl vytyčen alespoň jeden bod obvodu. Šetření 
průběhu hranic obvodu za účasti komise a dotčených vlastníků proběhlo ve dnech 23. – 25. 11. 2015. (čj. 
SPU 569565/2015 ze dne 3. 11. 2015). 
  
Přítomní vlastníci potvrdili zjištěný průběh vlastnické hranice svým podpisem v soupise nemovitostí o 
zjišťování průběhu hranic pro účely obnovy operátu na podkladě výsledků KoPÚ.  
Byly vyhotoveny geometrické plány č. 315-73/2015 a 316-74/2015 pro průběh vytyčené nebo vlastnicky 
zpřesněné hranice pozemků při pozemkových úpravách, rozdělení pozemků obvodem KoPÚ a opravu 
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geometrického a polohového určení nemovitostí. Žádost o zápis GP do KN a vyznačení poznámky o zahájení 
pozemkových úprav byla zaslána Katastrálnímu pracovišti v České Lípě dne 6. 9. 2016.  
 
Zpracovatel pro vypracování soupisů nároků projednal a upřesnil s příslušným orgánem zemědělského 
půdního fondu Městského úřadu Česká Lípa, odborem životního prostředí a orgánem státní správy lesů 
změny druhů pozemků. Zpracovatel na základě souhlasného stanoviska těchto orgánů vytvořil soupisy 
nároků s oceněním odpovídajícím skutečnému stavu v terénu. 
 
Pobočka zabezpečila vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti 
a druhu. Oznámením o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků (č.j. SPU 406713/2016) zveřejněným na 
úředních deskách pobočky a Obce Tachov po dobu 15ti dnů (15. 8.– 31. 8. 2016) a dopisem ze dne 11. 8. 
2016 (č.j. 408256/2016) zaslaným doporučeně bylo vlastníkům nemovitostí v obvodu pozemkových úprav 
oznámeno vyložení soupisu nároků. Oceněním pozemků pro řízení o pozemkových úpravách pověřila 
pobočka zpracovatele návrhu pozemkových úprav. Ocenění pozemků pro stanovení nároků vlastníků bylo 
provedeno na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku), v platném znění a vyhlášky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v 
platném znění. Při oceňování zemědělských pozemků se pro stanovení nároků v řízení o pozemkových 
úpravách použila základní cena (podle výše uvedeného předpisu), zjištěná podle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek evidovaných v celostátní databázi. Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmovém území 
nebyl zjištěn rozdíl mezi výměrou území v obvodu pozemkových úprav stanovenou výpočtem ze souřadnic 
lomových bodů hranice obvodu pozemkových úprav určených v souřadnicovém systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální a výměrou získanou součtem výměr všech parcel v obvodu pozemkových 
úprav podle katastru nemovitostí, nebyly v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o 
postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, opraveny součty 
výměr směnovaných parcel opravným koeficientem. Celková výměra KoPÚ k.ú Tachov u Doks je 373 ha.  
 
Ve lhůtě určené pozemkovým úřadem byla k soupisu nároků doručena ze strany vlastníků jedna písemná 
připomínka k ocenění trvalých porostů, která byla vyřešena dopisem vlastníkovi. 
 
Plán společných zařízení pro KoPÚ Tachov u Doks zahrnuje opatření sloužící pro zpřístupnění pozemků, 
opatření pro omezení vodní eroze a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení její ekologické 
stability. Vychází z rozboru současného stavu, z platného územního plánu Obce Tachov a je navržen tak, aby 
byly splněny požadavky sboru zástupců a obce, vyjádření dotčených orgánů a organizací a byla zachována 
plná funkčnost systému. Při návrhu byla převážně využita stávající cestní síť, která je doplněna tak, aby plnila 
kromě funkce dopravní i funkci protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotvářela celkový ráz 
krajiny. V části zaměřené na protierozní opatření byl plán společných zařízení doplněn návrhem protierozního 
zatravnění a návrhem protierozního osevního postupu (vyloučení pěstování erozně náchylných plodin). 
S návrhem protierozních opatření byli vlastníci pozemků dotčeni tímto opatřením seznámeni. Zpracování PSZ 
bylo projednáváno se sborem zástupců vlastníků a dotčenými orgány a organizacemi, jejich podmínky byly 
do PSZ zapracovány. Plán společných zařízení byl posouzen sborem zástupců vlastníků pozemků na jednání 
dne 2. 11. 2016 a 31. 7. 2017 v zasedací místnosti Obce Tachov a odsouhlasen dotčenými orgány státní 
správy. Plán společných zařízení byl projednán v Regionální dokumentační komisi pro Královéhradecký, 
Liberecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové (RDK) dne 6. 12. 2017, po opravě znovu dne 1. 3. 
2018, doplněn dle požadavků RDK a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Tachov 12. 3. 
2017. Tento plán společných zařízení tvoří kostru krajiny pro nové uspořádání pozemků vlastníků. Plán 
společných zařízení byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona a ustanovení § 15 vyhlášky č. 
13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.   
 
Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracován tak, aby nové pozemky přiměřeně odpovídaly původním 
pozemkům svojí cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností i druhem pozemků. Při zpracování návrhu 
nového uspořádání pozemků se vycházelo z požadavků vlastníků pozemků, pokud tyto požadavky nebyly 
v rozporu s projednaným plánem společných zařízení a stanoveným způsobem využití území dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. 
Postupné projednání návrhu nových pozemků s vlastníky probíhalo jak individuálně, tak několikrát na 
Obecním úřadě v Tachově. Pobočka dle ustanovení § 9 odst. 21 zákona stanovila lhůtu pro vyjádření 
k novému uspořádání těm vlastníkům, kteří se zatím nevyjádřili  a upozornila je, že pokud se  nevyjádří, má 
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se zato, že s novým uspořádáním pozemků souhlasí. Došlé připomínky byly předány zhotoviteli, který je 
s vlastníky řešil.  
 
Nově navržené pozemky byly v souladu s § 10 zákona navrženy tak, aby byla dodržena kritéria přiměřenosti 
původních a nově navržených pozemků, přičemž zákonná kritéria se vztahují vždy na celý list vlastnictví. 
Cena nově navrhovaných pozemků je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o 
více než 4% (§ 10 odst. 2 zákona). Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl ve 
výměře původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10% výměry původních pozemků (§10 odst. 3 
zákona). Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a 
navrhovaných pozemků nepřesahuje 20%. Výslednou vzdáleností se rozumí vážený aritmetický průměr 
vzdáleností pozemků od dohodnutého bodu na úvodním jednání (§ 10 odst. 4 zákona). 
 
Překročení kritérií přiměřenosti nastalo u některých listů vlastnictví, toto je možné pouze se souhlasem 
vlastníka, což bylo dodrženo a odsouhlaseno podpisem v soupise nových pozemků (překročení kritérií 
ve prospěch vlastníka došlo v k.ú. Tachov u Doks na LV  62, 175 a 177. U LV 175 a 177 bylo se souhlasem 
sboru dle § 10 odst. 2 od uhrazení rozdílu ceny ustoupeno, jelikož vlastníci vstoupili do pozemkové úpravy 
pouze s jedním pozemkem, který nelze z technických důvodů umístit tak, aby nebyla překročena kritéria.  
Na pozemky ve vlastnictví státu se dle § 10 odst. 2 náhrada nevztahuje.  
Vlastníkům, kteří se k návrhu nového uspořádání jejich pozemků nevyjádřili, zaslal pozemkový úřad ve 
smyslu ust. § 9 odst. 21 zákona výzvu, aby tak učinili ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy 
s poučením, že pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s tímto návrhem nového uspořádání pozemků 
souhlasí. Celkový procentuální souhlas s návrhem KoPÚ činí 100% (373 ha z 373 ha). 
 
Jednání sboru zástupců se konala ve dnech 31. 7. 2017, 24. 7. 2018 a 22. 11. 2018. Předmětem jednání 
sboru zástupců bylo seznámení členů sboru s průběhem, řešení aktuálních problémů a stavem návrhu KoPÚ. 
Dalším bodem jednání bylo určit priority v realizaci prvků PSZ. Jako největší priorita byla odsouhlasena 
výstavba cest HC 3 a HC 4.  
Kontrolní dny (§ 9 odst. 24 zákona) proběhly ve dnech: 31. 7. 2017, 24. 7. 2018 a 22. 11. 2018. 
 
Zpracovaný návrh KoPÚ byl ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to 
počínaje  dnem 29. 9. 2018 po dobu 30 dnů na obecním úřadu Tachov a na pobočce. Vystavení 
zpracovaného návrhu  KoPÚ oznámil pozemkový úřad dopisem  č.j. SPU 412749/2017 ze dne 18. 9. 2018. 
Dopis byl zaslán všem známým účastníkům řízení a zároveň vyvěšen na dobu 30 dní formou veřejné 
vyhlášky na úřední desce Obce Tachov a pobočce. Účastníci byli upozorněni, že mají v době vystavení 
návrhu  KoPÚ poslední možnost uplatnit své námitky a připomínky. K později podaným námitkám a 
připomínkám se nepřihlíží (§ 11 odst. 1 zákona). 
 
Pobočka zároveň svolala dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, které se konalo dne 
22. 11. 2018. Na jednání byly zhodnoceny výsledky pozemkových úprav, účastníci byli seznámeni s návrhem, 
o kterém bude rozhodnuto a s dalším postupem prací při KoPÚ. Byĺo konstatováno, že návrh KoPÚ řeší 
zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků, vytváří podmínky pro optimální hospodaření na pozemcích 
včetně řešení protierozních opatření a splňuje podmínky pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu stanovené 
v § 11 zákona.  K nahlédnutí byly vystaveny mapa návrhu nového uspořádání a mapa PSZ. Z průběhu 
závěrečného jednání byl pořízen zápis, který je součástí spisové dokumentace řízení o KoPÚ. 
 
V rámci schváleného návrhu pozemkových úprav přecházejí na nově vytvořené pozemky stávající věcná 
břemena a omezení vlastnického práva dle katastru nemovitostí. V návrhu KoPÚ nebyla navržena nová 
věcná břemena. 
 
Žádná změna katastrálních hranic v rámci  KoPÚ není  prováděna.   
 
Na základě výše uvedených skutečností vydává pobočka dle § 11 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. toto 
rozhodnutí a schvaluje návrh KoPÚ v katastrálním území Tachov u Doks. 
 
Toto rozhodnutí pobočka oznámí doručením veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům.  
Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí o schválení návrhu doručovanému účastníkům řízení připojuje jen ta 
písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh se všemi náležitostmi se 
ukládá u pobočky a u Obecního úřadu Tachov, kde lze do něj nahlédnout. Rozhodnutí o schválení návrhu, 
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které nabylo právní moci, se předá včetně aktualizovaného seznamu dotčených pozemků Katastrálnímu 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálnímu pracovišti Česká Lípa k vyznačení do katastru nemovitostí (§11 odst. 
5 zákona). Katastrální pracoviště Česká Lípa u dotčených pozemků zapíše poznámku „schválené pozemkové 
úpravy“. 
Na základě zpracovaného návrhu KoPÚ zpracovatel vyhotoví novou DKM území dotčeného pozemkovými 
úpravami. 
  
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 12 zákona, kde je uvedeno, že právní stav podle 
schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového 
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10, odst. 2 zákona, 
popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 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; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky 
nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit. 
  
Závěrem lze konstatovat, že bylo dosaženo stanoveného záměru KoPÚ v tom, že pozemky byly prostorově 
a funkčně uspořádány, došlo k jejich zpřístupnění, byly vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření, pro 
zajištění ochrany a zúrodnění půdního fondu a pro zlepšení životního prostředí. Realizace navržených 
společných zařízení bude řešena s ohledem na stanovené priority a se zřetelem na zajištění finančních 
prostředků. Pro schválení návrhu KoPÚ byly splněny podmínky stanovené § 11 odst. 4 zákona, což znamená, 
že s návrhem souhlasí vlastníci více než 60% výměry řešených pozemků.  
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení o opravném prostředku: 
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 Liberecký kraj, Pobočky Česká Lípa (§ 83 a 
§ 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
  
  
  
  
   
  
 Mgr. Marta Srnková 

vedoucí Pobočky Česká Lípa 
Státní pozemkový úřad 

  
 
 
Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 553459/2018/Pob/No. Tato příloha je nedílnou  součástí 
výroku. 
 
 
A - Vlastníci dle evidence nemovitostí 
Apanovitš Vladimir nar. 11. 6. 1957, Na Čihadle 503, 26202 Stará Huť, vl. navržený Tachov u Doks 125 
Bambasová Drahomíra nar. 21. 4. 1951, Tachov 24, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 6 
Borecká Kateřina nar. 17. 5. 1977, U Nového rybníka 274, 47163 Doksy - Staré Splavy, vl. navržený Tachov u Doks 174 
Cengr Martin nar. 12. 10. 1980, Lázeňský vrch 177, 47163 Doksy - Staré Splavy, vl. navržený Tachov u Doks 141 
Cengr Michal nar. 29. 5. 1963, Lázeňský vrch 177, 47163 Doksy - Staré Splavy, vl. navržený Tachov u Doks 145 
Cengrová Alena nar. 28. 3. 1979, Lázeňský vrch 177, 47163 Doksy - Staré Splavy, vl. navržený Tachov u Doks 141 
Cengrová Michaela nar. 4. 12. 1987, Tachov 4, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 85 
Cengrová Nikol nar. 1. 9. 1989, Tachov 4, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 85 
Čapek Jiří Ing. MBA nar. 17. 1. 1976, Zahradní 765, 29306 Kosmonosy, vl. navržený Tachov u Doks 181 
Doškářová Helena nar. 11. 12. 1946, Emila Holuba 1394/1, 73601 Havířov - Podlesí, vl. navržený Tachov u Doks 166 
Durdis Radek nar. 27. 11. 1987, Tachov 40, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 175 
Durdisová Petra nar. 11. 7. 1988, Tachov 40, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 175 
Folprecht Václav nar. 8. 8. 1972, Tachov 60, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 155 
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GLOBAL PD s.r.o. IČ: 25062026, Černokostelecká 1460/41, 10000 Praha - Strašnice, vl. navržený Tachov u Doks 97 
Hanžl Jiří nar. 24. 2. 1959, Sosnová 146, 47001 Sosnová, vl. navržený Tachov u Doks 90 
Heptner Ervín nar. 16. 5. 1951, Ždírec 17, 47201 Ždírec, vl. navržený Tachov u Doks 113 
Hilská Růžena nar. 8. 6. 1956, Hackerova 571/2, 18100 Praha - Bohnice, vl. navržený Tachov u Doks 104 
Hilský Allan nar. 1. 8. 1956, Hackerova 571/2, 18100 Praha - Bohnice, vl. navržený Tachov u Doks 104 
Hložek Josef nar. 24. 2. 1949, Tachov 24, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 6 
Holub Petr nar. 22. 6. 1971, Havlíčkova 1142, 29301 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, vl. navržený Tachov u Doks 89 
Hošmánek Pavel nar. 23. 8. 1943, Nosálov 28, 27735 Nosálov, vl. navržený Tachov u Doks 166 
Hypšová Růžena nar. 23. 4. 1937, Zbyny 8, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 136 
Kamenár René nar. 25. 10. 1967, Hradčany 472, 47124 Ralsko, vl. navržený Tachov u Doks 135 
Klíma Petr nar. 5. 7. 1973, Tachov 32, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 83, 144 
Klímová Michaela nar. 14. 12. 1974, Tachov 32, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 83 
Kořínková Jaroslava nar. 26. 5. 1965, Tachov 40, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 26 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace IČ: 70946078, České mládeže 
632/32, 46006 Liberec - Liberec VI-Rochlice, vl. navržený 

Tachov u Doks 56 

Krňanská Milada nar. 25. 12. 1954, Tř. T. G. Masaryka 822, 47301 Nový Bor, vl. navržený Tachov u Doks 6 
Kulhavý Miroslav nar. 17. 3. 1964, Huntířovská 79/3, 19700 Praha - Kbely, vl. navržený Tachov u Doks 133 
Lamper Jan nar. 28. 3. 1960, Tachov 36, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 93, 142 
Leimerová Marcela nar. 8. 5. 1978, Tachov 27, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 17 
Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Nový 
Hradec Králové, vl. navržený 

Tachov u Doks 111 

Liberecký kraj IČ: 70891508, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, vl. navržený Tachov u Doks 56 
Macháček Jakub nar. 8. 3. 1971, Chrastavská 202/21, 46001 Liberec - Liberec II-Nové Město, vl. 
navržený 

Tachov u Doks 140 

Macháček Julius nar. 24. 12. 1938, Tachov 20, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 127 
Macháček Martin nar. 14. 4. 1984, Obora 54, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 140 
Macháčková Bohumila nar. 22. 1. 1942, Tachov 20, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 127 
Miler Miroslav nar. 29. 1. 1967, Tachov 6, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 118 
Milerová Iveta nar. 9. 11. 1970, Tachov 6, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 118 
NAVA Group s.r.o. IČ: 25499751, Husitská 107/3, 13000 Praha - Žižkov, vl. navržený Tachov u Doks 126 
Novotný Zdeněk nar. 27. 11. 1948, Skalka u Doks 9, 47201 Skalka u Doks, vl. navržený Tachov u Doks 96 
Obec Tachov IČ: 49864009, Tachov 34, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 1 
Obec Ždírec IČ: 00673463, Ždírec 7, 47201 Ždírec, vl. navržený Tachov u Doks 157 
P + K, společnost s ručením omezeným IČ: 47784482, Masarykovo náměstí 43/9, 47141 Dubá, vl. 
navržený 

Tachov u Doks 61, 89, 151 

PH Logistic, spol. s r.o. IČ: 26480972, Netlucká 121/13, 10700 Praha - Dubeč, vl. navržený Tachov u Doks 15 
Píša Martin nar. 4. 4. 1967, Tachov 50, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 121 
Píšová Daniela nar. 24. 11. 1967, Tachov 50, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 121 
Piverka Walter Ing. nar. 5. 11. 1955, Boženy Němcové 869, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 164 
Plechatý Lukáš Ing. nar. 28. 4. 1971, Jeřábkova 1459/8, 14900 Praha - Chodov, vl. navržený Tachov u Doks 132 
Plotnárková Jana nar. 31. 5. 1947, Palackého 222, 27716 Všetaty, vl. navržený Tachov u Doks 77 
Přikrylová Ludmila nar. 6. 9. 1939, Jeřická 1837/49, 19300 Praha - Horní Počernice, vl. navržený Tachov u Doks 77 
Rovenský Martin nar. 22. 4. 1978, U Nového rybníka 274, 47163 Doksy - Staré Splavy, vl. navržený Tachov u Doks 154, 174 
RSJ Land I s.r.o. IČ: 24736287, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha - Nové Město, vl. navržený Tachov u Doks 58 
Říha Jiří nar. 8. 10. 1977, Bezdězská 6, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 180 
Římskokatolická farnost Okna IČ: 63778220, Kostelní 150, 29421 Bělá pod Bezdězem, vl. navržený Tachov u Doks 169 
Semecký Petr nar. 1. 9. 1964, Kamenný Přívoz 86, 25282 Kamenný Přívoz, vl. navržený Tachov u Doks 59 
Schiphof Lammert nar. 27. 5. 1940, Tachov 57, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 163 
Schiphof Marijke nar. 15. 1. 1940, Tachov 57, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 163 
Státní pozemkový úřad IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov, vl. navržený Tachov u Doks 10002 
Stránská Věra nar. 31. 3. 1931, Tachov 29, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 23 
Stránský Jan nar. 30. 1. 1964, Radimova 128/30, 16900 Praha - Břevnov, vl. navržený Tachov u Doks 23 
Stránský Jaroslav nar. 10. 7. 1958, Husova 754, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 23 
Stránský Leoš nar. 15. 5. 1961, Kutnohorská 2644, 47006 Česká Lípa, vl. navržený Tachov u Doks 23 
Synek Marcel nar. 25. 9. 1976, Vrchlického 640, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 177 
Synková Šárka nar. 14. 10. 1976, Vrchlického 640, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 177 
Šebestík Pavel nar. 22. 7. 1976, Tachov 23, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 147 
Šebestíková Marcela nar. 16. 7. 1973, Tachov 23, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 147, 153 
Šímová Veronika nar. 30. 3. 1938, Obora 60, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 62 
Šindelářová Ludmila nar. 21. 2. 1952, Tachov 45, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 51 
Šťastná Irena nar. 4. 6. 1961, Tachov 36, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 93, 139 
Švec Jaroslav nar. 22. 3. 1951, Tachov 41, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 92 
Švec Josef nar. 11. 4. 1946, Tachov 53, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 52 
Švec Ladislav nar. 27. 5. 1961, Tachov 26, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 53 
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Tarleton Invest, s.r.o. IČ: 29126827, U Kamýku 284/11, 14200 Praha - Kamýk, vl. navržený Tachov u Doks 125 
Valachy Jindřich nar. 29. 12. 1946, Obora 23, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 106 
Vernerová Lenka nar. 30. 1. 1964, Hálkova 886, 47201 Doksy, vl. navržený Tachov u Doks 23 
Vinklárková Antonie nar. 27. 7. 1940, Komenského 597, 28161 Kouřim, vl. navržený Tachov u Doks 113, 151 
Vítek Alexandr nar. 28. 3. 1978, Tachov 10, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 140 
Vítková Macháčková Tereza nar. 11. 3. 1978, Tachov 10, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 140 
Vondruška Vlastimil PhDr. CSc. nar. 9. 5. 1955, Tachov 19, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 37 
Vondrušková Alena PhDr. nar. 3. 6. 1955, Tachov 19, 47201 Tachov, vl. navržený Tachov u Doks 37 
Zrůstová Jana MUDr. nar. 14. 11. 1942, Butovická 29/58, 15800 Praha - Jinonice, vl. navržený Tachov u Doks 160 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
 
1) Seznam účastníků 
2) Písemná část návrhu – soupis nových pozemků včetně grafické části návrhu 

  
 
 
 

 

  
Rozdělovník: 
 
I. Obdrží správnímu úřadu známí účastníci řízení poštou na doručenku nebo do datové schránky, 

kterým se dle § 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitostí návrhu jen ta písemná 
a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. 
 

II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky Česká Lípa, na úřední desce Obce Tachov 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.eagri.cz. 

 
III. Po nabytí právní moci: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, 

Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa. 
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