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Doručí se:
Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako vyvlastňovací úřad věcně příslušný
dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění účinném do 31.12.2020 (dále jen
„zákon o vyvlastnění“), a místně příslušný dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o vyvlastnění, ve věci
vyvlastňovacího řízení vedeného na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390,
se sídlem Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Správa Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží č. p. 5476, 760 01 Zlín, o odnětí vlastnického práva
k podílu 6/24 pozemku pozemková parcela číslo 4118, zapsaného na LV č. 361, obec Podolí,
katastrální území Podolí nad Olšavou, na základě ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zastavění
předmětného pozemku stavbou silnice I/50, jež je ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci
č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, rozhodl dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:
Vyvlastňovací řízení vedené pod sp. zn. Spis/ 14501/2019
se p ř er ušu j e
do 31.01.2023.
Označení účastníků řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle,
140 00 Praha 4
Irena Godarová, Bratislava, Slovensko
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Odůvodnění
Dne 07.10.2019 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci
č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, se
sídlem Fügnerovo nábřeží č. p. 5476, 760 01 Zlín, žádost o odnětí vlastnického práva k podílu 6/24
pozemku pozemková parcela číslo 4118, zapsaného na LV č. 361, obec Podolí, katastrální území
Podolí nad Olšavou, na základě ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích
z důvodu zastavění předmětného pozemku stavbou silnice I/50, jež je ve vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se
sídlem Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, a to dle zákona o vyvlastnění a zákona
o pozemních komunikacích.
Vlastnicí podílu 6/24 předmětného pozemku je paní Irena Godarová, Bratislava, Slovensko (dále jen
„vyvlastňovaná“), jež je v katastru nemovitostí evidována jako nedostatečně identifikovaný vlastník.
Vyvlastňovací úřad proto vedené vyvlastňovací řízení usnesením ze dne 04.12.2019, č. j. MUUHSŽP/95546/2019/DibT/PŘ 66, sp. zn. Spis/ 14501/2019, jež nabylo právní moci dne 21.12.2019,
dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil do doby vyřešení předběžné otázky, a to
zjištění pobytu vyvlastňované, nebo do doby ustanovení opatrovníka vyvlastňované. Vyvlastňovací
úřad usnesením ze dne 12.08.2020, č. j. MUUH-SŽP/61074/2020/DibT/R 90, sp. zn. 14501/2019, jež
nabylo právní moci dne 18.09.2020, ustanovil vyvlastňované dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona
o vyvlastnění ve spojení s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu opatrovníka, a to
Obec Podolí, IČO: 00291242, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice (dále jen „opatrovník“).
Následně vyvlastňovací úřad opatřením ze dne 04.01.2021, č. j. MUUH-SŽP/421/2021/DibT/V 6,
sp. zn. Spis/ 14501/2019, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o vyvlastnění uvědomil
účastníky řízení a příslušný katastrální úřad o zahájení vyvlastňovací řízení a současně vyzval
opatrovníka vyvlastňované, aby v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení předmětné výzvy požádal o vyhotovení znaleckého posudku za účelem
stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva k podílu 6/24 předmětného pozemku, nebo vyslovil
písemně svůj souhlas s vyhotovením znaleckého posudku vyvlastnitelem. Zároveň byl opatrovník
vyvlastňované vyrozuměn, že pokud vyvlastňovací úřad ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení
předmětné výzvy neobdrží od opatrovníka vyvlastňované jednoznačný písemný doklad o tom, že
požádal o vyhotovení znaleckého posudku nebo jednoznačný písemný souhlas s vyhotovením
znaleckého posudku vyvlastnitelem, ustanoví vyvlastňovací úřad znalce k vypracování znaleckého
posudku za účelem stanovení náhrady za vyvlastnění výše uvedeného podílu pozemku. Tato výzva
byla opatrovníkovi vyvlastňované doručena dne 05.01.2021.
Vzhledem ke skutečnosti, že opatrovník vyvlastňované ve stanovené lhůtě nepředložil požadovaný
znalecký posudek, ani důkaz o tom, že zpracování takového posudku zadal a probíhá jeho
zpracování, a současně nevyslovil souhlas se zpracováním znaleckého posudku vyvlastnitelem,
ustanovil vyvlastňovací úřad usnesením ze dne 13.05.2021, č. j. MUUH-SŽP/39227/2021/DibT/R 63,
sp. zn. Spis/ 14501/2019, jež nabylo právní moci dne 29.05.2021, znalce dle ustanovení § 56
správního řádu ve spojení s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění, a to znalecký ústav
qdq services, s.r.o., IČO: 26878313, se sídlem Bílovecká č. p. 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava,
kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (ceny a odhady nemovitostí) a stavebnictví,
vedený v Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti
České republiky (dále jen „ustanovený znalecký ústav“), za účelem vypracování znaleckého posudku,
na jehož základě se stanoví náhrada za vyvlastnění.
Znalecký posudek č. 3651-268/2021 ze dne 16.08.2021 byl vyvlastňovacímu úřadu doručen dne
19.08.2021, pod č. j. MUUH-SŽP/67266/2021. Vzhledem ke skutečnosti, že ocenění je provedeno
ke dni 14.06.2021, vyzval vyvlastňovací úřad dne 02.11.2022, pod č. j. MUUHSŽP/91769/2022/KarD/V 53, sp. zn. Spis/ 14501/2019, ustanovený znalecký ústav k aktualizaci
předmětného znaleckého posudku dle platných a účinných právních předpisů k datu po 01.01.2023,
a to na základě ustanovení § 10 odst. 4 zákona o vyvlastnění, do 31.01.2023.
Vzhledem k uvedené skutečnosti rozhodl vyvlastňovací úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení, tedy že vyvlastňovací řízení vedené pod sp. zn. Spis/ 14501/2019 dle ustanovení § 64
odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil do 31.01.2023.
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Poučení
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím
Městského úřadu Uherské Hradiště. Dle ustanovení § 76 odst. 5 věty druhé správního řádu
odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.
Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37
odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí
napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
Dle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu po dobu přerušení řízení činí správní orgán a účastníci
úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Lhůty týkající se provádění úkonů v řízení
neběží. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů
uvedených v ustanovení § 64 odst. 1 správního řádu, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy
přerušení řízení skončilo.

Otisk úředního razítka

Mgr. Denisa Karlíková
referentka vyvlastňovacího úřadu

Digitálně podepsal
Mgr. Denisa Karlíková
Datum: 08.11.2022
14:35:42 +01:00
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Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. V téže době musí být
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

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

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín č. p. 5476, Fügnerovo nábřeží, 760 01 Zlín 1,
DS: OVM_PO, zjq4rhz (zastupující vyvlastnitele)
Obec Podolí, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice, DS: OVM, usfasq6 (opatrovník vyvlastňované paní
Ireny Godarové, Bratislava, Slovensko)
Veřejnou vyhláškou:
Irena Godarová, Bratislava, Slovensko (vyvlastňovaná)
S žádostí o vyvěšení na úřední desce a poté vrácení ověřeného výtisku zpět vyvlastňovacímu
úřadu:
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, Masarykovo nám. č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště
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