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Obec Podolí, IČO 00291242  
Podolí č.p. 190  
686 04  Kunovice  

  

Naše č. j.:  
Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/9550/2020/DibT/O 
Spis/ 14513/2019 

Počet listů/příloh: 1/0 

Vyřizuje: Ing. Tomáš Dibďák 

Telefon: 572525159 

E-mail: tomas.dibdak@mesto-uh.cz 

Datum: 31. ledna 2020 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  O  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  V E  V Ě C I  U S T A N O V E N Í  
O P A T R O V N Í K A  

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního 
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako vyvlastňovací úřad, příslušný podle § 15 odst. 1 
písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě, v platném znění (dále jen „zákon o vyvlastnění“) obdržel dne 07.10.2019 návrh Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00  Praha 4, na odejmutí vlastnického 
práva k podílu 2/24 pozemku pozemková parcela číslo 4118 o výměře 202 m2 zapsaném na LV 
č. 361 pro katastrální území Podolí nad Olšavou, který je zastavěn veřejně prospěšnou stavbou  
„Silnice I/50 Vésky - Veletiny“ podle zákona o vyvlastnění, dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že účastníkem vyvlastňovacího řízení je osoba, která není známa, evidovaná v listu 
vlastnictví 361, pro katastrální území obce Podolí nad Olšavou, jako: 

- Pavel Ziegler, Trenčín, Slovensko, bez dalšího identifikátoru 

byl shledán zákonný důvod podle § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění pro ustanovení opatrovníka shora 
uvedené osobě.  

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního 
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako vyvlastňovací úřad, v souladu s ustanovením § 32 
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění  

 

oznamuje 

 

zahájení řízení o ustanovení obce Podolí, IČ 00291242, Podolí č.p. 190, 686 04 Kunovice 
opatrovníkem pro výše uvedenou osobu. 

 

Vyvlastňovací úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění, účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci 
vyjádřili k podkladům rozhodnutí, a určuje k tomu v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu 10 
dnů od doručení tohoto oznámení.  
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Poučení: 

Jako účastník řízení o ustanovení opatrovníka máte v řízení zejména ‐ 
právo: 
- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozvíte, k námitce se nepřihlédne, pokud jste o 
důvodu vyloučení prokazatelně věděla, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnila 
(§ 14 odst. 1, 2 a 5 správního řádu) 
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i 
ústně do protokolu, v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 
správního řádu) 
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž správní 
orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního 
řádu) 
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu) 
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
- činit si výpisky a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 
správního řádu) 
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v 
neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu) 
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) 
povinnost: 
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 
- hájit zájmy opatrovance (§ 32 správního řádu)  

 
 
 
 

Ing. Tomáš Dibďák  
referent vyvlastňovacího úřadu  

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. 

 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Doručí se: 
Účastníci řízení: 
Datová schránka: 
Obec Podolí, Podolí č.p. 190, 686 04 Kunovice, DS: OVM, usfasq6 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Pavel Ziegler, jako neznámý vlastník podílu 2/24 pozemku pozemková parcela číslo 4118 
v katastrálním území Podolí nad Olšavou 
 
Na vědomí: 
Datová schránka: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín č.p. 5476, Fügnerovo nábřeží, 760 01 Zlín 1, DS: 16, 
zjq4rhz 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
MěÚ Uherské Hradiště - právní odbor, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Obecní úřad Podolí, Podolí č.p. 190, 686 04 Kunovice 
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