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Doručí se: 
Dle rozdělovníku 

  

Naše č. j.:  
Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/6550/2023/KarD/O 
Spis/ 14501/2019 

Počet listů/příloh: 2/0 

Vyřizuje: Mgr. Denisa Karlíková 

Telefon: 572525152 

E-mail: denisa.karlikova@mesto-uh.cz 

Datum: 19. ledna 2023 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ, 

NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ, 

SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního 
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako vyvlastňovací úřad (dále jen „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, Správou 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, dle ustanovení § 65 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

vyrozumívá  

účastníky řízení o pokračování v předmětném vyvlastňovacím řízení. 

Dne 16.01.2023, pod č. j. MUUH-SŽP/5224/2023, předložil ustanovený 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, 
vyvlastňovacímu úřadu požadovaný aktualizovaný znalecký posudek č. 000397/2023 stanovující cenu 
zjištěnou i cenu obvyklou spoluvlastnického podílu o velikosti 6/24 předmětného pozemku, tudíž 
odpadla překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, a v řízení se proto pokračuje. 
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Vyvlastňovací úřad současně dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o vyvlastnění 

nařizuje  

ve věci ústní jednání na den 

17.03.2023 (pátek), v 9:00 hod., 

které se uskuteční v kanceláři č. 204, 2. NP, v budově Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové 
péče, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště. 

Vlastnicí podílu 6/24 předmětného pozemku je paní Irena Godarová, Bratislava, Slovensko, jež je 
v katastru nemovitostí evidována jako nedostatečně identifikovaný vlastník. 

Vyvlastňovací úřad upozorňuje účastníky řízení, že dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění 
námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději 
při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží, kdy dle ustanovení 
§ 22 odst. 3 zákona o vyvlastnění zmeškání lhůty nelze prominout. 

Dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o vyvlastnění po doručení uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 
řízení nesmí vyvlastňovaný nakládat s pozemkem nebo stavbou, a to v rozsahu, kterého se 
vyvlastnění týká, převést je, pronajmout nebo jinak zatížit. Právní úkony, kterými vyvlastňovaný poruší 
tuto povinnost, jsou neplatné; to neplatí v případě smluv uzavíraných s vyvlastnitelem nebo s jeho 
souhlasem. Při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná předkupní práva k vyvlastňovanému 
pozemku nebo stavbě. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává vyvlastňovací úřad účastníkům 
řízení možnost seznámit se se všemi podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim ve lhůtě 
5 dnů ode dne konání ústního jednání. 

S podklady pro rozhodnutí se můžete seznámit nahlédnutím do spisu, vždy v úřední dny, tj. pondělí 
a středa od 8:00 do 17:00 hod., či v jiné dny po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. 204, 
2. NP, v budově Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, 
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Protzkarova 33, 686 01 
Uherské Hradiště. 

Otisk razítka 

Mgr. Denisa Karlíková 
referentka vyvlastňovacího úřadu 

Upozornění pro vyvlastnitele: 

Správní poplatek ve výši 5.000 Kč je stanoven dle Položky 19 Sazebníku – Přílohy k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Správní poplatek zaplaťte na účet číslo 19-1543078319/0800, variabilní symbol 9101914501. Platbu 
je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 
686 01 Uherské Hradiště. 
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Toto opatření 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 opatření. 

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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