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ROZHODNUTÍ č. 1/2015 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. (1) písm. a) a  § 16 odst. (1) zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

28.5.2015 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající 

Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti 

(dále jen "vyvlastnitel"), a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

I. Vlastnické právo k pozemku parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, neplodná půda) v katastrálním 

území Přerov, o výměře 3 m2, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 308 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 

Přerov, který je ve výlučném vlastnictví paní Marie Blažkové,  nar. 23.5.1954, trvale bytem Pod 

Strážnou horou č.p. 75/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 (dále jen „vyvlastňovaný“),   

se odnímá 

a  toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že pozemek parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, 

neplodná půda) v katastrálním území Přerov přechází do vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  

Praha 4.  

II. Za vyvlastnění odejmutím vlastnického práva k pozemku parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, neplodná 

půda) v katastrálním území Přerov, jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží 

vyvlastňovanému náhrada v celkové výši 1950,- Kč (slovy: jedentisícdevětsetpadesát korun 

českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 1382-34/2015 

vyhotoveným dne 14.8.2015 znalcem Ing. Danem Hosem,  IČ: 436 033 86, nábř. Dr. Edvarda 

Beneše č.p. 2005/12, 750 02 Přerov 2. 

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst.(4) zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu úřadu 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.450,- Kč ( slovy: třitisícečtyřistapadesát korun 
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českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 1382-34/2015 pro stanovení náhrady za 

odnětí vlastnického práva byl vyhotoven znalcem  ustanoveným vyvlastňovacím úřadem v souladu 

s § 20 odst.(1) zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku je splatná 

do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet statutárního města Přerova, 

vedeného  u České spořitelny a.s., pobočka Přerov, č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní symbol 

platby 5169820. 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1. Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst.(4) písm.a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému 

náhradu za vyvlastnění odnětím vlastnického práva ve výši 1950,- Kč, a to jednorázově a nejpozději do 

60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle § 24 

odst.(3) písm.c) zákona o vyvlastnění započato nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

Marie Blažková,  nar. 23.5.1954, Pod Strážnou horou č.p. 75/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 

 

 

 

 

 

Odůvodnění: 
  

Dne 28.5.2015 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 

4, jednající Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, zastoupené na základě plné moci 

společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města 

Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu 

příslušného podle § 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 pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, 

žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č. 

7279/16 (ostatní plocha, neplodná půda) v katastrálním území Přerov. 

Dotčený pozemek je ve vlastnictví paní Marie Blažkové,  nar. 23.5.1954, trvale bytem Pod Strážnou horou č.p. 

75/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 (dále jen „vyvlastňovaný“). Pozemek parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, 

neplodná půda) je, jako vlastnictví vyvlastňovaného, evidován na listu vlastnictví č. 308 pro obec 511382 

Přerov a katastrální území 734713 Přerov. 

Účelem vyvlastnění je získání práv k pozemku parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, neplodná půda) v 

katastrálním území Přerov (do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, jako investora stavby) pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové 

křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" (předmětný pozemek bude zastavěn stavebním objektem 201 - 

Estakáda přes ČD v žkm 185.64). 

Stavba povolovaného mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou 

v bodě  B.7.1.  Průvodní zprávy územního plánu města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní 

návrhové prvky na dálniční a silniční síti- D.1.3 - výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a tratě ČD 

v Přerově-Předmostí). Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 

21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo 
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Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 06.05.2013.  

Veřejně prospěšná stavba "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" byla 

povolena územním rozhodnutím č. 162/2008 vydaným dne 23.9.2008 pod č.j. 2008/2704/SÚ/Kl, které nabylo 

právní moci dne 28.10.2008, a které bylo změněno rozhodnutím č. 140/2014 ze dne 10.11.2014 pod č.j. 

MMPr/132667/2014/Kl, spis.zn. 2013/017007/STAV/SU/Kl (v právní moci od 13.12.2014).  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" lze tedy v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, po obdržení 

žádosti vyvlastnitele v uvedené věci, dne 8.6.2015 vyzval podle  ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, vyvlastňovaného (tedy paní Marii Blažkovou,  

nar. 23.5.1954, trvale bytem Pod Strážnou horou č.p. 75/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1), aby v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění doložil vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro 

stanovení výše náhrady za odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, neplodná půda) 

v katastrálním území Přerov v souladu s ustanovení § 10 zákona o vyvlastnění, vyhotovený na žádost 

vyvlastňovaného znalcem s příslušným oprávněním, popřípadě aby vyvlastňovaný vyslovil souhlas se 

znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele. Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil 

vyvlastňovanému lhůtu pro doložení těchto podkladů do 15 dnů ode dne doručení této výzvy.  

Vyvlastňovaný na výzvu nereagoval a ve lhůtě stanovené vyvlastňovacím úřadem nedoložil aktuální znalecký 

posudek vypracovaný jím zvoleným znalcem a ani nevyslovil souhlas se znaleckým posudkem, který by byl 

vyhotoven na žádost vyvlastnitele. Vyvlastňovací úřad tedy  dne 14.7.2015, dle dikce § 20 odst.(1) zákona o 

vyvlastnění, ustanovil znalce, Ing.Dana Hose,  IČ: 436 033 86, nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 2005/12, 750 

02 Přerov 2, sám. Vyvlastňovací úřad uložil znalci písemně vypracovat znalecký posudek  k předmětnému 

pozemku ve 3  vyhotoveních ve lhůtě do 14.8.2015. Znalecký posudek č. 1382-34/2015  ze dne  14.8.2015 byl 

vyvlastňovacímu úřadu doručen dne 18.8.2015. 

 

Dne 26.8.2015 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 12.října 2015 (pondělí) ve 13.00 hodin na 

Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební  úřad, Bratrská 34, 

750 11 Přerov. 

Dne 11.10.2012 (neděle) zaslala vyvlastňovaná Marie Blažková formou E-mailu na pracovní adresu 

oprávněné úřední osoby pro toto řízení (ne na oficiální elektronickou adresu podatelny magistrátu města 

Přerova) omluvu z tohoto ústního jednání. Tato „omluvenka“ však, kromě toho, že nebyla zaslána zákonem 

stanoveným postupem na podatelnu, neměla náležitosti podání dle příslušných ustanovení § 37 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“. Rovněž tímto podáním nebyly 

prokázány závažné důvody k prominutí zmeškání úkonu, které nastaly bez zavinění vyvlastňované. Součástí 

omluvy nebyl žádný požadavek, např. na stanovení nového termínu jednání. Stavební úřad tedy nařízené ústní 

jednání dne 12.10.2015 provedl. 

K ústnímu jednání se dne 12.10.2015 ve 13.00 hodin dostavila zástupkyně vyvlastnitele, zaměstnankyně 

společnosti HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, paní Ivana Bobková, jenž právem zastupování disponovala 

dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění (originál plné moci je uložen u vyvlastňovacího úřadu pod 

spis.zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi). Vyvlastňovaná se k ústnímu jednání nedostavila. V průběhu ústního 

jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně poučeni, že koncentrační 

zásadu - námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

neboť k později uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. (2) zákona o vyvlastnění nepřihlíží. 

V průběhu ústního jednání byla zástupkyně vyvlastnitele seznámena se způsobem stanovení náhrady a se 

znaleckým posudkem  č. 1382-34/2015, který je podkladem pro stanovení náhrady za vyvlastnění ve výši 1950,- 

Kč. Zástupkyně vyvlastnitele  obdržela 1paré výtisku znaleckého posudku. 

Vzhledem k tomu, že se náhrada za vyvlastnění stanovila na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V tomto případě byla cena obvyklá pozemku 

shodná s cenou zjištěnou podle oceňovacího předpisu a vyvlastňovanému náleží náhrada celkem ve výši 1950,- 

Kč. 

Po ústním jednání vyvlastňovací úřad oznámil dne 13.10.2015 účastníkům vyvlastňovacího řízení, že skončil 

dokazování a shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením 

§ 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a že po 
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uplynutí 5ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení správní orgán ve věci rozhodne. Toto oznámení bylo 

vyvlastniteli doručeno dne 13.10.2015 a vyvlastňovanému dne 17.10.2015.  

 

 Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených 

v § 5 odst. (1) a (2 ) zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh kupní smlouvy 

č.2/2015/I-55, znalecký posudek č. 2014/Př-007/S.I-55 a průvodní přípis s informací o účelu vyvlastnění, tedy o 

konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od vyvlastňovaného, s 

upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním. 

Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem byl vyvlastňované Marii Blažkové doručen (dle 

doložené dodejky) dne 16.2.2015. 

 V souladu s ustanovením § 3a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh kupní smlouvy obsahuje nárok vyvlastňovaného 

na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 

smlouvy. 

 Dle § 5 odst.(1) zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 

dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

získání práv k pozemku s výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 7279/16 (ostatní plocha, neplodná půda) v 

katastrálním území Přerov, kterou je vyvlastňovaná paní Marie Blažková. Tato 90-ti denní lhůta uplynula dne 

16.5.2015. Vyvlastňovatel podal žádost o vyvlastnění dne 28.5.2015 a proto tuto zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad při posouzení podkladů, které shromáždil pro rozhodnutí ve věci a  provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

- kopie Územního rozhodnutí č. 162/2008   

- kopie Rozhodnutí č. 140/2014 o změně územního rozhodnutí č. 162/2008 

- kopie Plné moci, udělené společnosti HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 17.8.2013 

- kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

- kopie Pověření ze dne 17.8.2013, uděleného Ivaně Bobkové 

                  (úředně ověřené kopie shora cit. listin jsou založeny ve spise vyvlastňovacího úřadu  

                  zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi)  

- kopie výpisu z listu vlastnictví č. 308 k.ú. Přerov 

- kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

- kopie návrhu kupní smlouvy č. 2/2015/I-55 

- originál znaleckého posudku č. 2014/Př-007/S.I-55 ze dne 30.12.2014 

             - originál korespondence HBH Projekt, spol. s r.o., zn. 52/2015/Bo ze dne 12.2.2015, včetně originálu 

dodejky – důkazu o tom, že předmětná korespondence byla převzala dne 16.2.2015 

• Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 8.6.2015 

• Výzva vyvlastňovanému ze dne 8.6.2015 k doložení aktuálního znaleckého posudku, popř. k vyslovení 

souhlasu se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

• Usnesení ze dne 14.7.2015 o ustanovení Ing.Dana Hose,  IČ: 436 033 86, nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 

2005/12, 750 02 Přerov 2, znalcem pro vypracování znaleckého posudku 

• Originál znaleckého posudku č. 1382-34/2015  ze dne  14.8.2015 

• Záznam e-mailové korespondence mezi vyvlastňovanou a vyvlastňovacím úřadem (dotaz ze dne 

19.6.2015, odpověď ze dne 22.6.2015) 

• Nařízení ústního jednání ze dne 26.8.2015 

• E-mailová omluva vyvlastňované z ústního jednání 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 12.10.2015 

• Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ze dne 13.10.2015, 

postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil samostatně i ve vzájemných 

souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a 

to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle § 24 odst.(3) písm.a) bod 3. zákona o vyvlastnění o odnětí vlastnického 

práva vyvlastňovaného k pozemku  a o jeho přechodu na vyvlastnitele na základě splněných zákonných 

podmínek pro vyvlastnění. 

 

Poučení: 
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• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaný v souladu s ustanovením § 26 odst. 

(1) zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaný v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka                                   Ing. Jaromír Kluka 

                                                                   referent oddělení stavebního úřadu 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky): 

Marie Blažková, Pod Strážnou horou č.p. 75/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce- společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 

 

Ostatní: 

Stavební úřad ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Spis zn.: 2015/074539/STAV/DEL/Vi Přerov, dne 10.12.2015 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/153087/2015/Vi 

Dagmar Vitoslavská 

581 268 638 

dagmar.vitoslavska@prerov.eu 

 

 

 
Žadatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 2/2015 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

12.6.2015 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající 

Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti 

(dále jen "vyvlastnitel"), a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

I. Vlastnické právo k pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním území Přerov, o výměře 

735 m2, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu 

vlastnictví č. 3426 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, který je ve výlučném 

vlastnictví pana Ing. Aleše Vymazala, nar. 2.5.1979, trvale bytem Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice 

u Přerova (dále jen „vyvlastňovaný“),   

se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že pozemek parc.č. 7279/6 (zahrada) v 

katastrálním území Přerov přechází do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4.  

II. a vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním území 

Přerov, jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží vyvlastňovanému náhrada v celkové 

výši 1 301 180,- Kč (slovy: jedenmiliontřistajednatisícjednostoosmdesát korun českých). Výše 

náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 2015/Př-015/S.I-55/VYV 

vyhotoveným dne 3.8.2015 znalcem Ing. Pavlem Krämerem,  IČ 70612102, Edisonova 668/87, 700 

30 Ostrava – Hrabůvka. 

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst.(4) zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovanému náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 630,- Kč ( slovy: třitisícešetsettřicet korun českých), 
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neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 2015/Př-015/S.I-55/VYV pro stanovení náhrady za 

odnětí vlastnického práva byl vyhotoven znalcem na žádost vyvlastňovaného v souladu s § 20 odst. 

1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku je splatná do 15 dnů 

ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet vyvlastňovaného, vedeného                                                                                                                                                                                                     

u společnosti mBank, Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, č.ú. 670100-2201195077/6210. 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4  písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému 

náhradu za vyvlastnění odnětím vlastnického práva ve výši 1 301 180,- Kč, a to jednorázově a 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

2.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle § 24 

odst. 3 písm. c) zákona o vyvlastnění započato nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

3.Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, u pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním 

území Přerov vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

Ing. Aleš Vymazal, nar.2.5.1979, trvale bytem Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice u Přerova 

 

Odůvodnění: 

 
        Dne 12.6.2015 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  

Praha 4, jednající Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, zastoupené na základě plné moci 

společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města 

Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu 

příslušného podle § 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 pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, 

žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č. 

7279/6 (zahrada) v katastrálním území Přerov. 

Dotčený pozemek je ve vlastnictví Ing. Aleše Vymazala,  nar. 2.5.1979, trvale bytem Rokytnice 421, 751 04 

Rokytnice u Přerova (dále jen „vyvlastňovaný“). Pozemek parc.č. 7279/6 (zahrada) je, jako vlastnictví 

vyvlastňovaného, evidován na listu vlastnictví č. 3426 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 

Přerov. 

Účelem vyvlastnění je získání práv k pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním území Přerov (do 

vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investora stavby) 

pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" (předmětný pozemek bude zastavěn stavebním objektem 101 – Nadjezd sil.I/55, km 0,200 – 1,000, 

stavebním objektem 101.1 – Nadjezd sil.I/55, km 0,000 – 0,200 a stavebním objektem 201 - Estakáda přes ČD v 

žkm 185.64). 

Stavba povolovaného mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou 

v bodě  B.7.1. Průvodní zprávy územního plánu města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní 

návrhové prvky na dálniční a silniční síti- D.1.3 - výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a tratě ČD 

v Přerově-Předmostí). Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 

21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo 

Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 06.05.2013.  
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Veřejně prospěšná stavba "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" byla 

povolena územním rozhodnutím č. 162/2008 vydaným dne 23.9.2008 pod č.j. 2008/2704/SÚ/Kl, které nabylo 

právní moci dne 28.10.2008, a které bylo změněno rozhodnutím č. 140/2014 ze dne 10.11.2014 pod spis.zn. 

2013/017007/STAV/SU/Kl, č.j. MMPr/132667/2014/Kl, (v právní moci od 13.12.2014).  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" lze tedy v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

        Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, po 

obdržení žádosti vyvlastnitele v uvedené věci, dne 1.7.2015 vyzval podle  ustanovení § 6 odst. 2 zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, vyvlastňovaného (tedy Ing. 

Aleše Vymazala,  nar. 2.5.1979, trvale bytem Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice u Přerova), aby v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění doložil vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro 

stanovení výše náhrady za odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním území 

Přerov, vyhotovený na žádost vyvlastňovaného znalcem s příslušným oprávněním, popřípadě aby 

vyvlastňovaný vyslovil souhlas se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

(dle ustanovení § 10 zákona o vyvlastnění). Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil vyvlastňovanému lhůtu pro 

doložení těchto podkladů do 15 dnů ode dne doručení této výzvy.  

Vyvlastňovaný předložil vyvlastňovacímu úřadu dne 5.8.2015 znalecký posudek č. 2015/Př-015/S.I-55/VYV 

vypracovaný jím zvoleným znalcem Ing. Pavlem Krämerem,  IČ 70612102, Edisonova 668/87, 700 30 Ostrava 

– Hrabůvka dne 3.8.2015. 

 

        14.10.2015 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 30. listopadu 2015 (pondělí) v 9.00 hodin na 

Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební  úřad, Bratrská 34, 

750 11 Přerov. 

K ústnímu jednání se dne 30.11.2015 v 9.00 hodin dostavila zástupkyně vyvlastnitele, zaměstnankyně 

společnosti HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, paní Ivana Bobková, která právem zastupování disponovala 

dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění (originál plné moci je uložen u vyvlastňovacího úřadu pod 

spis.zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi) a vyvlastňovaný. V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení 

seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně poučeni, že námitky proti vyvlastnění a důkazy 

k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, neboť k později uplatněným námitkám a 

důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží. V průběhu ústního jednání byla zástupkyně 

vyvlastnitele seznámena se způsobem stanovení náhrady a se znaleckým posudkem  č. 2015/Př-015/S.I-55/VYV 

ze dne 3.8.2015, který je podkladem pro stanovení náhrady za vyvlastnění ve výši 1 301 180,- Kč,-. Zástupkyně 

vyvlastnitele obdržela 1 paré výtisku znaleckého posudku a kopii daňového dokladu vystaveného znalcem za 

zhotovení znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě 

ocenění, bylo ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. 

V tomto případě byla cena obvyklá pozemku nižší, než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, 

vyvlastňovanému  tedy náleží náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu (tj. 1 301 180,- Kč,-), 

v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o vyvlastnění.  Vyvlastňovaný v průběhu ústního jednání vyslovil 

souhlas s vyvlastněním pozemku za cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu.  

Po skončení ústního jednání dne 30.11.2015 vyvlastňovací úřad oznámil účastníkům vyvlastňovacího řízení, že 

skončil dokazování a shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci. V souladu 

s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům 

rozhodnutí. Účastníci řízení se vzdali práva na písemné seznámení s podklady rozhodnutí s tím, že svá práva 

v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu uplatnili po skončení ústního jednání.  

 

 Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených 

v § 5 odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh kupní smlouvy č.6/2015/I-

55, znalecký posudek č. 2015/Př-015/S.I-55 vyhotovený dne 25.1.2015 a průvodní přípis s informací o účelu 

vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od 

vyvlastňovaného, s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato 

práva vyvlastněním. Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem byl vyvlastňovanému Ing. Aleši 

Vymazalovi doručen dne 19.2.2015 (dle údajů na doručence převzal Ing. Aleš Vymazal). 

 

  V souladu s ustanovením § 3 a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh kupní smlouvy obsahuje nárok vyvlastňovaného 
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na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 

smlouvy. 

        Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 

dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

získání práv k pozemku s výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním území Přerov, 

kterým je vyvlastňovaný pan Ing. Aleš Vymazal. Tato 90-ti denní lhůta uplynula dne 20.5.2015. Vyvlastnitel 

podal žádost o vyvlastnění dne 12.6.2015 a proto tuto zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad při posouzení podkladů, které shromáždil pro rozhodnutí ve věci a  provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

- kopie Územního rozhodnutí č. 162/2008   

- kopie Rozhodnutí č. 140/2014 o změně územního rozhodnutí č. 162/2008 

- kopie Plné moci, udělené společnosti HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 17.8.2013 

- kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

- kopie Pověření ze dne 17.8.2013, uděleného Ivaně Bobkové 

                  (úředně ověřené kopie shora cit. listin jsou založeny ve spise vyvlastňovacího úřadu  

                  zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi)  

- kopie výpisu z listu vlastnictví č. 3426 katastrální území Přerov 

- kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

- kopie návrhu kupní smlouvy č. 6/2015/I-55 

- originál znaleckého posudku č. 2015/Př-015/S.I-55 ze dne 25.1.2015 

            - originál korespondence HBH Projekt, spol. s r.o., zn. 54/2015/Bo ze dne 12.2.2015, včetně originálu 

dodejky – důkazu o tom, že předmětná korespondence byla převzata dne 19.2.2015 

• Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 1.7.2015 

• Výzva vyvlastňovanému ze dne 1.7.2015 k doložení aktuálního znaleckého posudku, popř. k vyslovení 

souhlasu se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

• Originál znaleckého posudku č. 2015/Př-015/S.I-55 ze dne  3.8.2015 

• Originál faktury-daňového dokladu č.2015255 za zhotovený znalecký posudek 

• Korespondence-žádost o součinnost ze dne 7.8.2015 

• Korespondence-odpověď na žádost o součinnost ze dne 1.9.2015 

• Nařízení ústního jednání ze dne 14.10.2015 

• Záznam o nahlížení do spisu ze dne 19.11.2015 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 30.11.2015 

• Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ze dne 30.11.2015 – vzdání se práva na písemné 

seznámení s podklady rozhodnutí, 

postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil samostatně i ve vzájemných 

souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a 

to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 3. zákona o vyvlastnění o odnětí 

vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku a o jeho přechodu na vyvlastnitele na základě splněných 

zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

        V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné 

rozhodnutí o vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu 

úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. U pozemku parc.č. 7279/6 (zahrada) v katastrálním 

území Přerov bude vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4.  

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze tento účastník je 

oprávněn podat žádost o zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.  
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Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaný v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaný v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Dagmar Vitoslavská 

                                                                   referent Oddělení stavební úřad 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky): 

Ing. Aleš Vymazal, Rokytnice č.p. 421, 751 04  Rokytnice u Přerova 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce- společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 

 

Ostatní: 

SÚ – ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Spis zn.: 2015/123694/STAV/DEL/Vi Přerov, dne 30.03.2016 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/041271/2016/Vi 

Dagmar Vitoslavská 

581 268 638 

dagmar.vitoslavska@prerov.eu 

 

 
Žadatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 2/2016 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

2.10.2015 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající 

Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti 

(dále jen "vyvlastnitel"), a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

I. Vlastnické právo k části pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, manipulační plocha) o 

výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/30 

(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, jak je 

uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 

pod č.368/12, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, 

na listu vlastnictví č. 13668 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, který je ve 

výlučném vlastnictví společnosti F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 

Nový Jičín (dále jen „vyvlastňovaný“),   

se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že část pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní 

plocha, manipulační plocha) o výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově označená jako 

pozemek parc.č. 7279/30 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území 

Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č.5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod 

č.368/12 přechází do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4.  
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II. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva k části pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, 

manipulační plocha) o výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek 

parc.č.7279/30 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, 

jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod 

č.368/12, jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží vyvlastňovanému náhrada v celkové 

výši 121 500,- Kč (slovy: jednostodvacetjedentisícpětset korun českých). Výše náhrady za 

vyvlastnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 1226/19/15 vyhotoveným dne 19.11.2015 

znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem,  IČ 48731285, Malá Dlážka 6, 750 02 Přerov. 

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovanému náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 000,- Kč ( slovy: třitisíce korun českých), neboť výše 

specifikovaný znalecký posudek č. 1226/19/15 pro stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva 

byl vyhotoven znalcem na žádost vyvlastňovaného v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. 

Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí na účet vyvlastňovaného, tj. na účet č. 197124217/0300, vedený                                                                                                                                                                                                     

u Československé obchodní banky, a.s., pobočky Opava, Ostrožná 255/17, 746 01.  

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1. Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4  písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému 

náhradu za vyvlastnění odnětím vlastnického práva ve výši 121 500,- Kč, a to jednorázově a 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle 

ustanovení § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí. 

3. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, u nově označeného pozemku parc.č. 7279/30 

(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m² v katastrálním území Přerov, jak je 

uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním 

úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, 

vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

F. 67 s.r.o., IČ 26869675, Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín 

 

 

Odůvodnění: 

 
        Dne 2.10.2015 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  

Praha 4, jednající Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, zastoupené na základě plné moci 

společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, 

žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k části pozemku 

parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově 

označené jako pozemek parc.č.7279/30 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním 

území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12. 
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Dotčený pozemek je ve výlučném vlastnictví společnosti F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 

741 01 Nový Jičín (dále jen „vyvlastňovaný“), a je jako vlastnictví vyvlastňovaného, evidován na listu 

vlastnictví č. 13668 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov. 

Účelem vyvlastnění je získání práv k části pozemku parc.č.6577/124 (ostatní plocha, manipulační plocha) o 

výměře 597 m²  v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č. 7279/30 (ostatní plocha, 

manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 

5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 

pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12 (do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investora stavby) pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - 

Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" (předmětný pozemek bude zastavěn stavebním 

objektem 121 – Stezky). 

Stavba povolovaného mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou 

v bodě  B.7.1. Průvodní zprávy územního plánu města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní 

návrhové prvky na dálniční a silniční síti- D.1.3 - výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a tratě ČD 

v Přerově-Předmostí). Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 

21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo 

Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 06.05.2013.  

Veřejně prospěšná stavba "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" byla 

povolena územním rozhodnutím č. 162/2008 vydaným dne 23.9.2008 pod č.j. 2008/2704/SÚ/Kl, které nabylo 

právní moci dne 28.10.2008, a které bylo změněno rozhodnutím č. 140/2014 ze dne 10.11.2014 pod spis.zn. 

2013/017007/STAV/SU/Kl, č.j. MMPr/132667/2014/Kl, (v právní moci od 13.12.2014).  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" lze tedy v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

        Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, po 

obdržení žádosti vyvlastnitele v uvedené věci, dne 26.10.2015 vyzval podle  ustanovení § 6 odst. 2 zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, vyvlastňovaného (tedy 

společnost F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín), aby v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění doložil vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro 

stanovení výše náhrady za odnětí vlastnického práva k části pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, 

manipulační plocha) o výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek 

parc.č.7279/30 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, jak je 

uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, vyhotovený na žádost 

vyvlastňovaného znalcem s příslušným oprávněním, popřípadě aby vyvlastňovaný vyslovil souhlas se 

znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele (dle ustanovení § 10 zákona o 

vyvlastnění). Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil vyvlastňovanému lhůtu pro doložení těchto podkladů do 

30-ti dnů ode dne doručení citované výzvy. 

Vyvlastňovaný předložil vyvlastňovacímu úřadu dne 30.11.2015 znalecký posudek č. 1226/19/15 vypracovaný 

jím zvoleným znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem, IČ 48731285, Malá Dlážka 6, 750 02 Přerov dne 

19.11.2015. 

 

        11.1.2016 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 24. února 2016 (středa) v 8:30 hodin na 

Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební  úřad, Bratrská 34, 

750 11 Přerov. 

K ústnímu jednání se dne 24.2.2016 v 8:30 hodin dostavila zástupkyně vyvlastnitele, zaměstnankyně 

společnosti HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, Ing. Zdeňka Filipcová, která právem zastupování 

disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění (originál plné moci je uložen u vyvlastňovacího 

úřadu pod spis.zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi). Vyvlastňovaný se nařízeného ústního jednání nezúčastnil. 

V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně 

poučeni, že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

neboť k později uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží. 

V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s podáním vyvlastnitele, které bylo vyvlastňovacímu 

úřadu doručeno dne 18.12.2015, č.j.MMPr/162802/2015/Vi. Tímto podáním vyvlastnitel pozměňuje návrh na 
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zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 2.10.2015, vedený u zdejšího vyvlastňovacího úřadu pod 

sp.zn.2015/123694/STAV/DEL/Vi a uvádí v něm, že s užíváním pozemku k účelu, pro který bude vyvlastněn, 

bude započato nejpozději do čtyř let od nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění, v souladu s ustanovením § 

3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.  Za započetí 

užívání pro vyvlastněný účel se v tomto případě bude považovat zahájení stavebních prací, započatých na 

základě povolení správního orgánu v souladu se stavebním zákonem, vydaného v souvislosti se stavbou „Silnice 

I/55 – Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“. V průběhu ústního jednání byla zástupkyně 

vyvlastnitele seznámena se způsobem stanovení náhrady a se znaleckým posudkem  č. 1226/19/15 ze dne 

19.11.2015, který je podkladem pro stanovení náhrady za vyvlastnění ve výši 121 500,- Kč. Zástupkyně 

vyvlastnitele obdržela 1 paré výtisku znaleckého posudku a kopii daňového dokladu vystaveného znalcem za 

zhotovení znaleckého posudku. Náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, ocenění bylo 

provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V tomto případě byla cena 

obvyklá pozemku vyšší, než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, vyvlastňovanému tedy náleží náhrada ve 

výši ceny obvyklé (tj. 121 500,- Kč), v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. a)  zákona o vyvlastnění.   

Pozemek parc.č. 6577/124 v katastrálním území Přerov, zapsaný na listu vlastnictví č. 13668 je dotčen změnou 

právního vztahu. V části „C“ – omezení vlastnického práva je zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění 

pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1611/15/5628 ze dne 

31.7.2015 pro oprávněného – Československou obchodní banku, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5. 

Vyvlastňovací úřad dne 1.3.2016 vydal výzvu č.j.MMPr/028568/2016/Vi, jíž vyrozuměl zástavního věřitele, 

tedy Československou obchodní banku, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 o tom, 

že vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva 

třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak, jak je zakotveno v ustanovení 

§ 6 zákona o vyvlastnění.  Dále ustanovení § 14 odst. 2 zákona o vyvlastnění stanoví: váznou-li na pozemku 

nebo stavbě věcná práva, která vyvlastněním zanikají, a mají-li být z náhrady pro vyvlastňovaného uhrazeny 

zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva dosud 

nesplacené pohledávky, vyvlastňovací úřad rozhodne o náhradě pro vyvlastňovaného a určí, jakou část z této 

náhrady vyvlastnitel poskytne uvedeným osobám na základě předložené dohody o rozdělení náhrady s úředně 

ověřenými podpisy smluvních stran, jinak uloží vyvlastniteli složit náhradu do úschovy soudu, v jehož obvodu 

je pozemek nebo stavba. V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 správního řádu vyzval zástavního věřitele, aby ve 

lhůtě do 10ti dnů od doručení výzvy předložil vyvlastňovacímu úřadu dohodu o rozdělení náhrady za 

vyvlastnění, tj. za odnětí vlastnického práva k části pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, manipulační 

plocha) o výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/30 (ostatní 

plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu 

č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 

pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. Současně 

zástavního věřitele poučil, že pokud nepředloží dohodu o rozdělení náhrady, vyvlastňovací úřad uloží 

vyvlastniteli složit náhradu do úschovy soudu. Vyvlastňovací úřad obdržel dne 10.3.2016 sdělení 

č.j.MMPr/034045/2016/Vi, v němž zástavní věřitel, tedy Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se 

sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, uvádí, že nepožaduje v souvislosti ze zánikem zástavního práva 

k vyvlastňovanému pozemku náhradu za vyvlastněnou část pozemku, jelikož má své pohledávky dostatečně 

zajištěny zástavním právem ke zbývajícím nemovitostem ve vlastnictví vyvlastňovaného (společnosti F. 67 

s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín). 

 

Vyvlastňovací úřad oznámil dne 14.3.2016 účastníkům vyvlastňovacího řízení, že skončil dokazování a 

shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 

správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a že po uplynutí 5ti dnů 

ode dne doručení tohoto oznámení správní orgán ve věci rozhodne. Toto oznámení bylo vyvlastniteli doručeno 

dne  14.3.2016, vyvlastňovanému bylo doručeno dne 15.3.2016 a zástavnímu věřiteli bylo doručeno dne 

15.3.2016. 

 

 Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených 

v § 5 odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh kupní smlouvy č.24/2015/I-

55, znalecký posudek č. 2015/Př-004/S.I-55 vyhotovený dne 13.6.2015 a průvodní přípis s informací o účelu 

vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od 

vyvlastňovaného, s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato 

práva vyvlastněním. Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem byl vyvlastňovanému, 

společnosti F. 67 s.r.o. doručen dne 18.6.2015 (dle údajů na doručence převzala oprávněná osoba za společnost 

F. 67 s.r.o.). 
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  V souladu s ustanovením § 3a  zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh kupní smlouvy obsahuje nárok vyvlastňovaného 

na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 

smlouvy. 

        Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 

dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

získání práv k části pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 597 m² v 

katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/30 (ostatní plocha, manipulační plocha) o 

výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 

23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 

14.5.2012 pod č.368/12 s výlučným vlastníkem, kterým je vyvlastňovaný, společnost F. 67 s.r.o.. Tato 90-ti 

denní lhůta uplynula dne 16.9.2015. Vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění dne 2.10.2015 a proto tuto 

zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad při posouzení podkladů, které shromáždil pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

- kopie Územního rozhodnutí č. 162/2008   

- kopie Rozhodnutí č. 140/2014 o změně územního rozhodnutí č. 162/2008 

- kopie Plné moci, udělené společnosti HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 17.8.2013 

- kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

                 (úředně ověřené kopie shora cit. listin jsou založeny ve spise vyvlastňovacího úřadu  

                  zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi)  

- úředně ověřená kopie Pověření ze dne 17.8.2013, uděleného Ing. Zdeňce Filipcové 

            - výpis z listu vlastnictví č. 13668, katastrální území Přerov 

- kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

- kopie geometrického plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012 

- návrh kupní smlouvy č. 24/2015/I-55 

- originál znaleckého posudku č. 2015/Př-004/S.I-55 ze dne 13.6.2015 

            - originál korespondence HBH Projekt, spol. s r.o., zn. 190/2015/Fi ze dne 17.6.2015, včetně originálu 

dodejky – důkazu o tom, že předmětná korespondence byla převzata dne 18.6.2015 

• Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 26.10.2015 

• Výzva vyvlastňovanému ze dne 26.10.2015 k doložení aktuálního znaleckého posudku, popř. 

k vyslovení souhlasu se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

• Originál znaleckého posudku č. 1226/19/15 ze dne  19.11.2015 

• Originál vyúčtování – faktury za vypracování znaleckého posudku č. 1226/19/15 ze dne 24.11.2015  

• Doplnění návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení vedeného pod sp.zn.2015/123694/STAV/DEL/Vi 

ze dne 18.12.2015 

• Nařízení ústního jednání ze dne 11.1.2016 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 24.2.2014 

• Výzva zástavnímu věřiteli ze dne 1.3.2016 

• Sdělení zástavního věřitele ze dne 10.3.2016 

• Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ze dne 14.3.2016, 

postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil samostatně i ve vzájemných 

souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a 

to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 3. zákona o vyvlastnění o odnětí 

vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku a o jeho přechodu na vyvlastnitele na základě splněných 

zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

        V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné 

rozhodnutí o vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu 

úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. U části pozemku parc.č. 6577/124 (ostatní plocha, 

manipulační plocha) o výměře 597 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek 

parc.č.7279/30 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 81 m2 v katastrálním území Přerov, jak je 
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uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12 bude vyznačeno vlastnické 

právo pro Českou republiku, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 

65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4.  

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňovaného bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaný v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaný v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Dagmar Vitoslavská 

                                                                   referentka Oddělení stavebního úřadu 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky): 

F. 67 s.r.o., IDDS: jcm5mku 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce- společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 

Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s 

 

Ostatní: 

SÚ – ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Spis zn.: 2015/136439/STAV/DEL/Vi Přerov, dne 06.04.2016 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/043616/2016/Vi 

Dagmar Vitoslavská 

581 268 638 

dagmar.vitoslavska@prerov.eu 

 

 
Žadatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 3/2016 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

26.10.2015 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající 

Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti 

(dále jen "vyvlastnitel"), a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

I. Vlastnické právo k části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 87 

m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/28 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém 

plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký 

kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, zapsaném u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 5116 pro obec 

511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, který je v podílovém spoluvlastnictví (každý 

vlastní ½ nemovitosti) společnosti F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 

Nový Jičín a společnosti VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2898/10, 750 02 

Přerov, (dále jen „vyvlastňovaný“),   

se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že část pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní 

plocha, jiná plocha) o výměře 87 m² v katastrálním území Přerov – nově označená jako pozemek 

parc.č. 7279/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je 

uvedeno v geometrickém plánu č.5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním 

úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, 

přechází do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4.  
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II. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva k části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 87 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č. 

7279/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno 

v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, jak je popsáno ve 

výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží vyvlastňovanému náhrada v celkové výši 118 500,- Kč (slovy: 

jednostoosmnácttisícpětset korun českých). Dle spoluvlastnických podílů náleží náhrada 

společnosti F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín ve výši 

59 250,- Kč (slovy: padesátdevěttisícdvěstěpadesát korun českých) a společnosti VEKOTRANS 

s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2898/10, 750 02 Přerov ve výši 59 250,- Kč (slovy: 

padesátdevěttisícdvěstěpadesát korun českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 1226/19/15 vyhotoveným dne 19.11.2015 znalcem Ing. Vratislavem 

Dočkalíkem,  IČ 48731285, Malá Dlážka 6, 750 02 Přerov. 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4  písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému, společnosti 

F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín náhradu za vyvlastnění odnětím 

vlastnického práva k pozemku,  dle spoluvlastnického podílu ve výši 59 250,- Kč, a to jednorázově a nejpozději 

do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4  písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému, 

společnosti VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2898/10, 750 02 Přerov náhradu za 

vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemku, dle spoluvlastnického podílu ve výši 59 250,- Kč, a 

to jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

3. S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle 

ustanovení § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

4. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, u nově označeného pozemku parc.č. 7279/28 (ostatní 

plocha, manipulační plocha) o výměře 73 m² v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno 

v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12, vyznačeno vlastnické 

právo pro Českou republiku, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

F. 67 s.r.o., IČ 26869675, Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín 

VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2898/10, 750 02 Přerov 

 

 

 

Odůvodnění: 

 
        Dne 26.10.2015 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  

Praha 4, jednající Ing.Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, zastoupené na základě plné moci 

společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, 
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žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k části pozemku 

parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 87 m² v katastrálním území Přerov – nově označené 

jako pozemek parc.č. 7279/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je 

uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12. 

Dotčený pozemek je v podílovém spoluvlastnictví (každý vlastní ½ nemovitosti) společnosti F. 67 s.r.o., IČ 

26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín a společnosti VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se 

sídlem Polní 2898/10, 750 02 Přerov (dále jen „vyvlastňovaný“), a je jako vlastnictví vyvlastňovaného, 

evidován na listu vlastnictví č. 5116 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov. 

Účelem vyvlastnění je získání práv k části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 87 

m²  v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č. 7279/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o 

výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 

23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 

14.5.2012 pod č.368/12,  do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, jako investora stavby,  pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s 

tratí ČD, Přerov-Předmostí" (předmětný pozemek bude zastavěn stavebním objektem 121 – Stezky). 

Stavba povolovaného mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou 

v bodě  B.7.1. Průvodní zprávy územního plánu města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní 

návrhové prvky na dálniční a silniční síti- D.1.3 - výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a tratě ČD 

v Přerově-Předmostí). Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 

21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo 

Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 06.05.2013.  

Veřejně prospěšná stavba "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" byla 

povolena územním rozhodnutím č. 162/2008 vydaným dne 23.9.2008 pod č.j. 2008/2704/SÚ/Kl, které nabylo 

právní moci dne 28.10.2008, a které bylo změněno rozhodnutím č. 140/2014 ze dne 10.11.2014 pod spis.zn. 

2013/017007/STAV/SU/Kl, č.j. MMPr/132667/2014/Kl, (v právní moci od 13.12.2014).  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" lze tedy v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

        Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, po 

obdržení žádosti vyvlastnitele v uvedené věci, dne 27.10.2015 vyzval podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, vyvlastňovaného (tedy 

společnost F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín a společnost VEKOTRANS 

s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2898/10, 750 02 Přerov), aby v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona 

o vyvlastnění doložil vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro stanovení výše náhrady za odnětí 

vlastnického práva k části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 87 m² v 

katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 

73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, 

odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod 

č.368/12, vyhotovený na žádost vyvlastňovaného znalcem s příslušným oprávněním, popřípadě aby 

vyvlastňovaný vyslovil souhlas se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

(dle ustanovení § 10 zákona o vyvlastnění). Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil vyvlastňovanému lhůtu pro 

doložení těchto podkladů do 30-ti dnů ode dne doručení citované výzvy. 

Vyvlastňovaný předložil vyvlastňovacímu úřadu dne 30.11.2015 znalecký posudek č. 1226/19/15 vypracovaný 

dne 19.11.2015 jím zvoleným znalcem,  Ing. Vratislavem Dočkalíkem, IČ 48731285, Malá Dlážka 6, 750 02 

Přerov.   

        12.1.2016 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 24. února 2016 (středa) v 10:00 hodin na 

Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební  úřad, Bratrská 34, 

750 11 Přerov. 

K ústnímu jednání se dne 24.2.2016 v 10:00 hodin dostavila zástupkyně vyvlastnitele, zaměstnankyně 

společnosti HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, Ing. Zdeňka Filipcová, která právem zastupování 

disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění (originál plné moci je uložen u vyvlastňovacího 

úřadu pod spis.zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi) a vyvlastňovaný, pan Václav Koliha, nar.30.8.1944, bytem 

Kabelíkova 1331/3, 750 02 Přerov, jednatel společnosti VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 
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2829/10, 750 02 Přerov. V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky 

a byli opakovaně poučeni, že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději 

při ústním jednání, neboť k později uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o 

vyvlastnění nepřihlíží. V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s podáním vyvlastnitele, které 

bylo vyvlastňovacímu úřadu doručeno dne 18.12.2015, č.j.MMPr/162804/2015/Vi. Tímto podáním vyvlastnitel 

pozměňuje návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 26.10.2015, vedený u zdejšího vyvlastňovacího 

úřadu pod sp.zn.2015/136439/STAV/DEL/Vi a uvádí v něm, že s užíváním pozemku k účelu, pro který bude 

vyvlastněn, bude započato nejpozději do čtyř let od nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění, v souladu 

s ustanovením § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 

ve znění pozdějších předpisů.  Za započetí užívání pro vyvlastněný účel se v tomto případě bude považovat 

zahájení stavebních prací, započatých na základě povolení správního orgánu v souladu se stavebním zákonem, 

vydaného v souvislosti se stavbou „Silnice I/55 – Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“. 

V průběhu ústního jednání byla zástupkyně vyvlastnitele seznámena se způsobem stanovení náhrady a se 

znaleckým posudkem  č. 1226/19/15 ze dne 19.11.2015, který je podkladem pro stanovení náhrady za 

vyvlastnění ve výši 118 500,- Kč. Zástupkyně vyvlastnitele obdržela 1 paré výtisku znaleckého posudku. 

Náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, ocenění bylo provedeno podle oceňovacího předpisu 

účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V tomto případě byla cena obvyklá pozemku nižší, než cena 

zjištěná podle oceňovacího předpisu, vyvlastňovanému tedy náleží náhrada ve výši ceny zjištěné podle 

oceňovacího předpisu (tj. 118 500,- Kč), v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o vyvlastnění.  Vlastník ½ 

nemovitosti, Václav Koliha, nar.30.8.1944, bytem Kabelíkova 1331/3, 750 02 Přerov, jednatel společnosti 

VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2829/10, 750 02 Přerov, v průběhu ústního jednání vyslovil 

souhlas s vyvlastněním pozemku za cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu a vyvlastňovacímu úřadu sdělil 

číslo účtu, na který vyvlastnitel poukáže náhradu za vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemku a to ve 

výši ½ ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu. 

Pozemek parc.č. 6577/190 v katastrálním území Přerov, zapsaný na listu vlastnictví č. 5116 je dotčen změnou 

právního vztahu. V části „C“ – omezení vlastnického práva je zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění 

pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1611/15/5628 ze dne 

31.7.2015 pro oprávněného – Československou obchodní banku, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5. 

Vyvlastňovací úřad dne 29.2.2016 vydal výzvu č.j.MMPr/026625/2016/Vi, jíž vyrozuměl zástavního věřitele, 

tedy Československou obchodní banku, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 o tom, 

že vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva 

třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak, jak je zakotveno v ustanovení 

§ 6 zákona o vyvlastnění.  Dále ustanovení § 14 odst. 2 zákona o vyvlastnění stanoví: váznou-li na pozemku 

nebo stavbě věcná práva, která vyvlastněním zanikají, a mají-li být z náhrady pro vyvlastňovaného uhrazeny 

zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva dosud 

nesplacené pohledávky, vyvlastňovací úřad rozhodne o náhradě pro vyvlastňovaného a určí, jakou část z této 

náhrady vyvlastnitel poskytne uvedeným osobám na základě předložené dohody o rozdělení náhrady s úředně 

ověřenými podpisy smluvních stran, jinak uloží vyvlastniteli složit náhradu do úschovy soudu, v jehož obvodu 

je pozemek nebo stavba. V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 správního řádu vyzval zástavního věřitele, aby ve 

lhůtě do 10ti dnů od doručení výzvy předložil vyvlastňovacímu úřadu dohodu o rozdělení náhrady za 

vyvlastnění, tj. za odnětí vlastnického práva k části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná plocha) o 

výměře 87 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/28 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze 

dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 

14.5.2012 pod č.368/12, s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. Současně zástavního věřitele poučil, že 

pokud nepředloží dohodu o rozdělení náhrady, vyvlastňovací úřad uloží vyvlastniteli složit náhradu do úschovy 

soudu. Vyvlastňovací úřad obdržel dne 10.3.2016 sdělení č.j.MMPr/034048/2016/Vi, v němž zástavní věřitel, 

tedy Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, uvádí, že 

nepožaduje v souvislosti ze zánikem zástavního práva k vyvlastňovanému pozemku náhradu za vyvlastněnou 

část pozemku, jelikož má své pohledávky dostatečně zajištěny zástavním právem ke zbývajícím nemovitostem 

ve vlastnictví vyvlastňovaného (společnosti F. 67 s.r.o., IČ 26869675, se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový 

Jičín a společnosti VEKOTRANS s.r.o., IČ 43541755, se sídlem Polní 2829/10, 750 02 Přerov). 

 

Vyvlastňovací úřad oznámil dne 14.3.2016 účastníkům vyvlastňovacího řízení, že skončil dokazování a 

shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 

správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a že po uplynutí 5ti dnů 

ode dne doručení tohoto oznámení správní orgán ve věci rozhodne. Toto oznámení bylo vyvlastniteli doručeno 
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dne 14.3.2016, vyvlastňovanému - společnosti F. 67 s.r.o. bylo doručeno dne 15.3.2016, vyvlastňovanému - 

společnosti VEKOTRANS s.r.o. bylo doručeno 15.3.2016  a zástavnímu věřiteli bylo doručeno dne 15.3.2016. 

 

 Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených 

v § 5 odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh kupní smlouvy č.25/2015/I-

55, znalecký posudek č. 2015/Př-005/S.I-55 vyhotovený dne 13.6.2015 a průvodní přípis s informací o účelu 

vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od 

vyvlastňovaného, s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato 

práva vyvlastněním. Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem byl vyvlastňovanému, 

společnosti F. 67 s.r.o. doručen dne 18.6.2015 (dle údajů na doručence převzala oprávněná osoba za společnost 

F. 67 s.r.o.) a společnosti VEKOTRANS s.r.o. byl doručen 18.6.2015 (dle údajů na doručence převzala 

oprávněná osoba za společnost VEKOTRANS s.r.o.) 

  V souladu s ustanovením § 3a  zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh kupní smlouvy obsahuje nárok vyvlastňovaného 

na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 

smlouvy. 

        Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 

dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

získání práv k části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 87 m² v katastrálním 

území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 73 m2 

v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012, 

odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 14.5.2012 pod 

č.368/12 se spoluvlastníky nemovitosti, vyvlastňovanými - společností F. 67 s.r.o. a společností VEKOTRANS 

s.r.o.. Tato 90-ti denní lhůta uplynula dne 16.9.2015. Vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění dne 26.10.2015 a 

proto tuto zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad při posouzení podkladů, které shromáždil pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

- kopie Územního rozhodnutí č. 162/2008   

- kopie Rozhodnutí č. 140/2014 o změně územního rozhodnutí č. 162/2008 

- kopie Plné moci, udělené společnosti HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 17.8.2013 

- kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

                 (úředně ověřené kopie shora cit. listin jsou založeny ve spise vyvlastňovacího úřadu  

                  zn. 2015/033561/STAV/DEL/Vi)  

- úředně ověřená kopie Pověření ze dne 17.8.2013, uděleného Ing. Zdeňce Filipcové 

            - výpis z listu vlastnictví č. 5116, katastrální území Přerov 

- kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

- kopie geometrického plánu č. 5571-32/2012 ze dne 23.4.2012 

- návrh kupní smlouvy č. 25/2015/I-55 

- originál znaleckého posudku č. 2015/Př-005/S.I-55 ze dne 13.6.2015 

            - originál korespondence HBH Projekt, spol. s r.o., zn. 191/2015/Fi ze dne 17.6.2015, včetně originálu 

dodejky – důkazu o tom, že předmětná korespondence byla převzata dne 18.6.2015 (spol. F.67 s.r.o. + 

spol. VEKOTRANS s.r.o.) 

• Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 27.10.2015 

• Výzva vyvlastňovanému ze dne 27.10.2015 k doložení aktuálního znaleckého posudku, popř. 

k vyslovení souhlasu se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

• Originál znaleckého posudku č. 1226/19/15 ze dne  19.11.2015 

• Doplnění návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení vedeného pod sp.zn.2015/136439/STAV/DEL/Vi 

ze dne 18.12.2015 

• Nařízení ústního jednání ze dne 12.1.2016 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 24.2.2014 

• Výzva zástavnímu věřiteli ze dne 29.2.2016 

• Sdělení zástavního věřitele ze dne 10.3.2016 

• Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ze dne 14.3.2016, 
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postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil samostatně i ve vzájemných 

souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a 

to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 3. zákona o vyvlastnění o odnětí 

vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku a o jeho přechodu na vyvlastnitele na základě splněných 

zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

        V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné 

rozhodnutí o vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu 

úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. U části pozemku parc.č. 6577/190 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 87 m² v katastrálním území Přerov – nově označené jako pozemek parc.č.7279/28 (ostatní 

plocha, jiná plocha) o výměře 73 m2 v katastrálním území Přerov, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 5571-

32/2012 ze dne 23.4.2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm 

Přerov dne 14.5.2012 pod č.368/12 bude vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 

05  Praha 4.  

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňovaného bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaný v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaný v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 
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soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Dagmar Vitoslavská 

                                                                   referentka Oddělení stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky): 

F. 67 s.r.o., IDDS: jcm5mku 

VEKOTRANS s.r.o., IDDS: ars92im 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce- společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 

Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s 

 

Ostatní: 

SÚ – ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Spis zn.: 2016/049643/SU/Vi Přerov, dne 30.09.2016 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/123271/2016/Vi 

Dagmar Vitoslavská 

581 268 638 

dagmar.vitoslavska@prerov.eu 

 

 
Žadatel:  

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

zastoupená předsedou představenstva Ing. Richardem Vidličkou, MBA a místopředsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Budinským, MBA, 

zastoupená na základě plné moci společností 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající Ing. 

Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

dále zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  Ing. 

Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 9/2016 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

13.4.2016 podala  

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

zastoupená předsedou představenstva Ing. Richardem Vidličkou, MBA a místopředsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Budinským, MBA, 

zastoupená na základě plné moci společností 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající Ing. 

Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

dále zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  Ing. 

Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti 

 (dále jen "vyvlastnitel"), a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

I. Vlastnické právo k pozemku parc.č.6685/3 (ostatní plocha, neplodná půda) v katastrálním území 

Přerov, k pozemku parc.č.6685/4 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) v katastrálním území 

Přerova a k pozemku parc.č.6685/11 (ostatní plocha, neplodná půda) v katastrálním území Přerov, 

zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu 

vlastnictví č. 308, pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, které jsou ve 

výlučném vlastnictví paní Marie Blažkové, nar. 23.5.1954, trvale bytem Pod Strážnou horou 75/35, 

Horka – Domky, 674 01 Třebíč 1, (dále jen „vyvlastňovaná“),   

se omezuje zřízením věcného břemene. 
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Věcné břemeno bude spočívat v oprávnění vyvlastnitele zřídit a provozovat na dotčených 

pozemcích podzemní kabelové vedení, konkrétně SO 432 – přeložka kabelového vedení NN, silnice 

směr Dluhonice, estakáda km 0,46 a v právu oprávněného provádět na součásti distribuční soustavy 

úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 

odstranění. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene služebnosti je 

vymezen v geometrickém plánu č.6053-432-115/2014 pro vymezení rozsahu věcného břemene 

k části pozemku, zhotovitel Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, IČ 15439909, Bochenkova 24, 746 01 

Opava, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

III. Za vyvlastnění omezením vlastnického práva k pozemku parc.č.6685/3 (ostatní plocha, neplodná 

půda) v katastrálním území Přerov, k pozemku parc.č.6685/4 (zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště) v katastrálním území Přerova a k pozemku parc.č.6685/11 (ostatní plocha, neplodná 

půda) v katastrálním území Přerov, jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží 

vyvlastňované náhrada v celkové výši 8 825 Kč (slovy: osmtisícosmsetdvacetpět korun českých). 

Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým posudkem č.1420-25/2016 vyhotoveným 

dne 11.7.2016 znalcem Ing. Danem Hosem, IČ 43603386, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 

750 02 Přerov. 

II. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu úřadu 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 750,- Kč (slovy: třitisícesedmsetpadesát korun 

českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č.1420-25/2016 pro stanovení náhrady za 

omezení vlastnického práva byl vyhotoven znalcem ustanoveným vyvlastňovacím úřadem 

v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 

je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet statutárního města 

Přerova, vedený u České spořitelny a.s., Pobočka Přerov, č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní 

symbol platby 21695169. 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1. Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému 

náhradu za vyvlastnění ve výši 8 825,- Kč, a to jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních 

dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. Věcné břemeno popsané ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zřizuje dnem nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

3.  užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se omezuje vlastnické právo, musí být podle 

ustanovení § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, započato nejpozději do 4 let ode dne nabytá právní 

moci tohoto rozhodnutí. 

4. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 308 pro obec Přerov a 

katastrální území Přerov, zapsáno v části C listu vlastnictví (omezení vlastnického práva) věcné 

břemeno – služebnost pro vyvlastnitele tak, jak je jeho obsah vymezen ve výroku tohoto 

rozhodnutí.   

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Marie Blažková, nar.23.5.1954, bytem Pod Strážnou horou 75/35, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 

 

 

 

Odůvodnění: 
Dne 13.4.2016 podala ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 

02  Děčín 2, zastoupená předsedou představenstva Ing. Richardem Vidličkou, MBA a místopředsedou 

představenstva Ing. Vladimírem Budinským, MBA, zastoupená na základě plné moci společností 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající Ing. 

Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, dále zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  Ing. Radovanem 
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Hrnčířem, jednatelem společnosti, (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 

písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, žádost na zahájení 

vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o omezení vlastnického práva k pozemku parc.č.6685/3 (ostatní 

plocha, neplodná půda) v katastrálním území Přerov, k pozemku parc.č.6685/4 (zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště) v katastrálním území Přerova a k pozemku parc.č.6685/11 (ostatní plocha, neplodná půda) 

v katastrálním území Přerov. 

Dotčené pozemky jsou ve výlučném vlastnictví paní Marie Blažkové, nar. 23.5.1954, bytem Pod Strážnou horou 

75/35, Horka – Domky, 674 01 Třebíč 1, (dále jen „vyvlastňovaná“). Pozemek parc.č.6685/3 (ostatní plocha, 

neplodná půda), pozemek parc.č.6685/4 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) a pozemek parc.č.6685/11 

(ostatní plocha, neplodná půda) je jako vlastnictví vyvlastňované evidován na listu vlastnictví č. 308 pro obec 

511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov. 

Účelem vyvlastnění je omezení vlastnického práva zřízením práva odpovídajícímu věcnému břemeni – 

služebnosti pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 

Přerov-Předmostí" (konkrétně stavebního objektu SO 432 Kabel. vedení nn, sil. Směr Dluhonice, estakáda km 

0,46 – přel.). Věcné břemeno bude spočívat v oprávnění vyvlastnitele zřídit a provozovat na dotčených 

pozemcích podzemní kabelové vedení, konkrétně SO 432 – přeložka kabelového vedení NN, silnice směr 

Dluhonice, estakáda km 0,46 a v právu oprávněného (ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2) provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu 

věcného břemene k části pozemku č.6053-432-115/2014, zhotovitel Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, IČ 

15439909, Bochenkova 24, 746 01 Opava, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

Stavba povolovaného mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou 

v bodě  B.7.1. Průvodní zprávy územního plánu města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní 

návrhové prvky na dálniční a silniční síti- D.1.3 - výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a tratě ČD 

v Přerově-Předmostí). Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 

21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo 

Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 06.05.2013.  

Veřejně prospěšná stavba "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" byla 

povolena územním rozhodnutím č. 162/2008 vydaným dne 23.9.2008 pod č.j. 2008/2704/SÚ/Kl, které nabylo 

právní moci dne 28.10.2008, a které bylo změněno rozhodnutím č. 140/2014 ze dne 10.11.2014 pod spis.zn. 

2013/017007/STAV/SU/Kl, č.j. MMPr/132667/2014/Kl, (v právní moci od 13.12.2014).  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" lze tedy v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, po obdržení 

žádosti vyvlastnitele v uvedené věci, dne 28.4.2016 vyzval podle  ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, vyvlastňovanou (tedy paní Marii Blažkovou, 

nar. 23.5.1954, bytem Pod Strážnou horou 75/35, Horka – Domky, 674 01 Třebíč 1), aby v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění doložila vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro 

stanovení výše ceny práva odpovídajícího věcnému břemeni zřízení a provozování stavebního objektu SO 432, 

jež má být zřízeno na pozemku parc.č.6685/3 (ostatní plocha, neplodná půda), pozemku parc.č.6685/4 

(zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) a pozemku parc.č.6685/11 (ostatní plocha, neplodná půda), vše 

v katastrálním území Přerov, vyhotovený na žádost vyvlastňované znalcem s příslušným oprávněním, popřípadě 

aby vyvlastňovaná vyslovila souhlas se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

(dle ustanovení § 10 zákona o vyvlastnění). Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil vyvlastňované lhůtu pro 

doložení těchto podkladů do 30 dnů ode dne doručení výzvy.  

Vyvlastňovaná na výzvu nereagovala a ve lhůtě stanovené vyvlastňovacím úřadem nedoložila aktuální znalecký 

posudek vypracovaný jí zvoleným znalcem a ani nevyslovila souhlas se znaleckým posudkem, který by byl 

vyhotoven na žádost vyvlastnitele. Vyvlastňovací úřad tedy dne 13.6.2016, dle dikce § 20 odst. 1 zákona o 

vyvlastnění ustanovil znalce, Ing. Dana Hose, IČ 43603386, nábř.Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 750 02 Přerov 2, 
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sám. Vyvlastňovací úřad uložil znalci písemně vypracovat znalecký posudek k předmětným pozemkům ve 3 

vyhotoveních ve lhůtě do 15.7.2016. Znalecký posudek č.1420-25/2016 ze dne 11.7.2016 byl vyvlastňovacímu 

úřadu doručen dne 12.7.2016.  

 

Opatřením ze dne 19.7.2016 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 31. srpna (středa) v 9.00 hodin na 

Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 

750 11 Přerov. 

Dne 27.8.2016 zaslala vyvlastňovaná Marie Blažková formou e-mailu na pracovní adresu oprávněné úřední 

osoby pro toto řízení omluvu z ústního jednání konaného dne 31.8.2016. Tato omluva však kromě toho, že 

nebyla zaslána zákonem stanoveným postupem na podatelnu, nemá náležitosti podání dle příslušných 

ustanovení § 37 správního řádu. Rovněž tímto podáním nebyly prokázány závažné důvody pro nedostavení se 

k ústnímu jednání. Součástí omluvy nebyl žádný požadavek, např. stanovení nového termínu jednání, 

vyvlastňovaná uvedla, že nemá k ústnímu jednání konanému dne 31.8.2016 v 9:00 hodin faktické připomínky. 

Vyvlastňovací úřad na základě žádosti ze dne 12.8.2016 zaslal vyvlastniteli 1 paré znaleckého posudku č.1420-

25/2016 vyhotoveného dne 11.7.2016 znalcem Ing. Danem Hosem, IČ 43603386, nábř.Dr. Edvarda Beneše 

2005/12, 750 02 Přerov 2. 

K ústnímu jednání se dne 31.8.2016 v 9.00 hodin dostavila zástupkyně vyvlastnitele, zaměstnankyně společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, Ing. Yvona Otipková, která právem zastupování disponovala dle plné 

moci doložené k žádosti o vyvlastnění. Vyvlastňovaná se k ústnímu jednání nedostavila. V průběhu ústního 

jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně poučeni, že námitky proti 

vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, neboť k později 

uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží.  

V průběhu ústního jednání byla zástupkyně vyvlastnitele seznámena se způsobem stanovení náhrady a se 

znaleckým posudkem č.1420-25/2016 ze dne 11.7.2016, který je podkladem pro stanovení náhrady za 

vyvlastnění ve výši 8 825,-Kč. Zástupkyni vyvlastnitele byla předána kopie daňového dokladu - faktury 

vystavené znalcem za zhotovení znaleckého posudku. 

Vzhledem k tomu, že náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. Ocenění práva odpovídajícího věcnému 

břemeni ve výši 8 825,- Kč bylo stanoveno v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona o vyvlastnění.   

Po ústním jednání vyvlastňovací úřad oznámil dne 13.9.2016 účastníkům vyvlastňovacího řízení, že skončil 

dokazování a shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením 

§ 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a že po 

uplynutí 5-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení správní orgán ve věci rozhodne. Toto oznámení bylo 

vyvlastniteli doručeno 15.9.2016 a vyvlastňované dne 21.9.2016.  

 

Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených v § 5 

odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti č.17/2015/I-55, znalecký posudek č. 2015/VB/Př-005/S.I-55 vyhotovený dne 13.2.2015 a 

průvodní přípis s informací o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání 

potřebných práv k pozemku od vyvlastňované s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve 

veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním. Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem byl 

vyvlastňované (paní Marii Blažkové) doručen dne 30.4.2015 (dle údajů na doručence převzala Marie Blažková). 

 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene - služebnosti s výlučným vlastníkem pozemků parc.č.6685/3 (ostatní plocha, neplodná 

půda), pozemku parc.č.6685/4 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) a pozemku parc.č.6685/11 (ostatní 

plocha, neplodná půda), vše v katastrálním území Přerov, kterým je vyvlastňovaná paní Marie Blažková. Tato 

90-ti denní lhůta uplynula dne 29.7.2015. Vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění dne 13.4.2016 a proto tuto 

zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

- kopie Územního rozhodnutí č. 162/2008   

- kopie Rozhodnutí č. 140/2014 o změně územního rozhodnutí č. 162/2008 

- notářsky ověřená Plná moc - zmocnění společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.2.2016 
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- notářsky ověřená Plná moc – zmocnění společnosti HBH Projekt spol. s r.o. ze den 4.4.2016 

- kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

- Pověření výkonem inženýrské činnosti ze dne 4.4.2016, udělené Ing. Yvoně Otipkové                 

- kopie informace o pozemku parc.č.6685/3 v katastrálním území Přerov 

- kopie informace o pozemku parc.č.6685/4 v katastrálním území Přerov 

- kopie informace o pozemku parc.č.6685/11 v katastrálním území Přerov 

- katastrální mapa s vyznačením předmětných pozemku 

- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků č.6053-432-115/2014 

- originál korespondence HBH Projekt spol. s r.o., zn.155/2015/Ot ze dne 29.4.2015, včetně originálu 

dodejky – důkazu o tom, že předmětná korespondence byla převzata dne 30.4.2015 

- návrh kupní smlouvy č. 17/2015/I-55 

- kopie e-mailové korespondence (5 stran) Ing. Yvona Otipková/Marie Blažková 

- originál znaleckého posudku č. 2015/VB/Př-005/S.I-55 ze dne 13.2.2015 

- kopie listu vlastnictví č.308 

            Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 28.4.2016 

• Výzva vyvlastňovanému ze dne 28.4.2016 k doložení aktuálního znaleckého posudku, popř. k vyslovení 

souhlasu se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost vyvlastnitele 

• E-mailová korespondence 2 strany 

• Usnesení ustanovení znalcem ze dne 13.6.2016 

• Originál znaleckého posudku č. 1420-25/2016 ze dne  11.7.2016 

• Kopie faktury č.3216 za zhotovený znalecký posudek 

• Nařízení ústního jednání ze dne 19.7.2016 

• E-mailová korespondence 1 strana 

• Sdělení – zaslání 1 paré znaleckého posudku č.1420-25/2016 vyvlastniteli 

• E-mailová omluva vyvlastňovaného z ústního jednání 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 31.8.2016 

• Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ze dne 13.9.2016,  

 

Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o vyvlastnění o omezení 

vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku zřízením věcného břemene – služebnosti a vymezil jeho obsah 

na základě splněných zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, k zápisu poznámky na listu vlastnictví č. 308, v části C (omezení 

vlastnického práva), k zapsání zřízení věcného břemene – služebnosti,  pro oprávněného (ČEZ Distribuce, a. s., 

IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2). 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňované bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 
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• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaná v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaná v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňované náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Dagmar Vitoslavská 

                                                                   referentka Oddělení stavební úřad 

 

 

 

 

 

Přílohy: geometrický plán č.6053-432-115/2014 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky): 

Marie Blažková, Pod Strážnou horou č.p.75/35, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, které je doručováno prostřednictvím zástupce- společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 

 

Ostatní: 

SÚ – ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

 Oddělení stavební úřad 
                                                               Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Spis zn.: 2016/038452/STAV/SU/Tes Přerov, dne 26.10.2016 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/133063/2016/On 

Mgr.Lívia Onofrejová 

581268638 

livia.onofrejova@prerov.eu 

 

 
 

Žadatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, zastoupené 

Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno  

zastoupené na základě plné moci společností 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno, zastoupený Ing. 

Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  

 

 

ROZHODNUTÍ č. 15/2016 

 VYVLASTNĚNÍ  

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

21.3.2016 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, zastoupené 

Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno  

zastoupené na základě plné moci společností 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno, zastoupený Ing. 

Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  

 (dále jen "vyvlastnitel"), a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

 
I. Vlastnické právo k pozemku parc.č.7164/26 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 4425 pro 

obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, který je v podílovém spoluvlastnictví pana 

Aloise Schmalstiega, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov, paní 

Hedviky Schmalstiegové, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov a 

paní Ireny Schmalstiegové, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov -  

každý vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/3 nemovitosti, (dále jen „vyvlastňovaní“) 

                                       

                                              se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn.  že pozemek parc.č.7164/26 (orná půda)  o 

výměře 133 m2 zapsaný na listu vlastnictví č. 4425 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 

734713 Přerov,  přechází do vlastnictví ČESKÉ REPUBLIKY s příslušností hospodařit s majetkem 

státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 

Praha 4. 
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IV. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemku parc.č.7164/26 (orná půda) zapsaném na 

listu vlastnictví č. 4425 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, jak je popsáno 

ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží vyvlastňovaným náhrada v celkové výši 4600 Kč (slovy: 

čtyřitisícešestset korun českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým 

posudkem č.1426-31/2016 vyhotoveným dne 9.9.2016 znalcem Ing. Danem Hosem, IČ 43603386, 

nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 750 02 Přerov. Dle spoluvlastnických podílů náleží náhrada 

panu  Aloisi Schmalstiegovi, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov 

ve výši 1533,33,-Kč (slovy: jedentisícpětsettřicettřikorun a třicettři haléřů), paní Hedvice 

Schmalstiegové, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov ve výši 

1533,33,-Kč (slovy: jedentisícpětsettřicettřikorun a třicettři haléřů), paní Ireně 

Schmalstiegové, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov ve výši 

1533,33,-Kč (slovy: jedentisícpětsettřicettřikorun a třicettři haléřů).  Výše náhrady byla 

stanovena znaleckým posudkem č.1426-31/2016 vyhotoveným dne 9.9.2016 znalcem v oboru 

ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků v oboru stavebnictví, odvětví stavby 

obytné, stavby průmyslové Ing. Danem Hosem, nábř. Dr. E. Beneše 2005/12, 750 02 Přerov I – 

Město. 

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu úřadu 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 750,- Kč (slovy: třitisícesedmsetpadesát korun 

českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 1426-31/2016 pro stanovení náhrady za 

omezení vlastnického práva byl vyhotoven znalcem ustanoveným vyvlastňovacím úřadem 

v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 

je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet statutárního města 

Přerova, vedený u České spořitelny a.s., Pobočka Přerov, č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní 

symbol platby 1006000002. 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovaným náhradu za 

vyvlastnění ve výši 4600,- Kč, a to dle spoluvlastnického  podílu id. 1/
3   panu Aloisi Schmalstiegovi, datum 

narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov ve výši 1533,33,-Kč (slovy: 

jedentisícpětsettřicettřikorun a třicettři haléřů), jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 

právní moci tohoto rozhodnutí. Jelikož oprávněná osoba není známa,  v souladu s § 13 odst. 2 zákona o 

vyvlastnění  bude vyvlastnitelem tato náhrada složena do úschovy soudu. 

2.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovaným náhradu za 

vyvlastnění ve výši 4600,- Kč, a to dle spoluvlastnického  podílu id. 1/
3   paní Hedvice Schmalstiegové, datum 

narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov ve výši 1533,33,-Kč (slovy: 

jedentisícpětsettřicettřikorun a třicettři haléřů), jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 

právní moci tohoto rozhodnutí. Jelikož oprávněná osoba není známa,  v souladu s § 13 odst.2 zákona o 

vyvlastnění  bude vyvlastnitelem tato náhrada složena do úschovy soudu. 

 

3.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovaným náhradu za 

vyvlastnění ve výši 4600,- Kč, a to dle spoluvlastnického podílu id. 1/
3   paní Ireně Schmalstiegové, datum 

narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov ve výši 1533,33,-Kč (slovy: 

jedentisícpětsettřicettřikorun a třicettři haléřů), jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 

právní moci tohoto rozhodnutí. Jelikož oprávněná osoba není známa,  v souladu s § 13 odst.2 zákona o 

vyvlastnění  bude vyvlastnitelem tato náhrada složena do úschovy soudu. 

 

4.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle ustanovení § 

3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů, započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5.Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 4425 pro obec Přerov a katastrální území Přerov 

vyznačené vlastnické právo k pozemku parc.č. 7164/26 KN o výměře 133 m2 pro ČESKOU REPUBLIKU 
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s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno 

 

Alois Schmalstieg, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov 

Hedvika Schmalstiegová, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov 

Irena Schmalstiegová, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov 

 

 

Odůvodnění: 

 
Dne 21.3.2016 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 

4, zastoupené Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno zastoupené na základě plné moci společností 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno, zastoupený Ing. Alešem 

Trnečkou, MBA, předsedou představenstva (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, 

žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku 

parc.č.7164/26 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 4425 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 

734713 Přerov. 

Dotčený pozemek je v podílovém spoluvlastnictví (každý vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/3 

nemovitosti) pana Aloise Schmalstiega, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov, 

paní Hedviky Schmalstiegové, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov a paní Ireny 

Schmalstiegové, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov (dále jen „vyvlastňovaní). 

 

Účelem vyvlastnění je získání práv k pozemku parc.č.7164/26 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 4425 

pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, o výměře 133 m2, do vlastnictví České republiky, s 

příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby),  pro uskutečnění veřejně 

prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov".   

 

Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 Zastupitelstvem 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009. Dne 

15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 Územního plánu 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.05.2013. 

Výstavba dálnice D1 je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou v bodě B.7.1.Průvodní zprávy územního plánu 

města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní návrhové prvky na dálniční a silniční síti – D.1.1 – 

výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a údržby dálnic).  

Veřejně prospěšná stavba "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" byla povolena územním rozhodnutím 

č. 32/2006 vydaným dne 3.3.2006 pod č.j. SÚ3229/2005-Kl, které bylo změněno rozhodnutím ze dne 25.7.2006, 

č.j.KUOK/52899/2006-4/821 a které nabylo právní moci dne 12.8.2006.  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice  - Přerov" lze tedy 

v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

 

Vyvlastňovací úřad poté, co obdržel návrh na zahájení řízení o vyvlastnění, kontaktoval písemně dne 24.3.2016 

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s žádostí o 

poskytnutí osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel o vyvlastňovaných, přičemž mu bylo dne 
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4.4.2016 sděleno, že v informačním systému evidence obyvatel údaje o vyvlastňovaných nebyly nalezeny, a 

dále bylo vyvlastňovacímu úřadu sděleno, že ani v odkládací evidenci na pracovišti ohlašovny pobytu nebyly 

nalezeny žádné osobní údaje vyvlastňovaných. Dne 24.3.2016 vyvlastňovací úřad kontaktoval písemně 

Ministerstvo vnitra ČR, Centrální registr obyvatel, s žádostí o poskytnutí osobních údajů vyvlastňovaných. Dne 

6.4.2016 obdržel vyvlastňovací úřad přípis z Ministerstva vnitra ČR s informací, že vyvlastňovaní nebyli 

dohledáni v evidencích dostupných Ministerstvu vnitra ČR. 

Podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění v souladu s ustanovením § 32 odst. 4 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ správní řád“ ustanoví správní orgán účastníkům, kteří 

nejsou známi, jejichž pobyt není znám, nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu, opatrovníka. Dle 

správního řádu se jedná o ustanovení  toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou 

vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, nebrání-li jí v tom závažné důvody. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vyvlastňované nelze ztotožnit a správní orgán neměl žádnou informaci o jejich 

pobytu, ustanovil opatrovníkem obec, na jejímž území měli vyvlastňovaní dle informací z operátu katastru 

nemovitostí poslední známý trvalý pobyt. Obec pověřila výkonem funkce opatrovníků zaměstnance Magistrátu 

města Přerova, konkrétně pro pana Aloise Schmalstiega paní Ing.Renatu Lounovou, Tyršova č.p. 286/45, 

Přerov II-Předmostí,751 24  Přerov 4, pro paní Hedviku Schmalstiegovou paní Mgr. Kristinu Onyščukovou, 

Osek nad Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou, pro paní Irenu Schmalstiegovou paní Marii Galetovou, 

Hradčany č.p. 6, 751 11  Radslavice, stotožněny dle občanských průkazů. 

 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, dne 14.7.2016 

vyzval podle ustanovení § 6 odst. 2 správního  řádu opatrovníky vyvlastňovaných, aby ve vzájemné spolupráci, 

v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění, doložili vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký 

posudek pro stanovení výše náhrady za odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č.7164/26 (orná půda) o 

výměře 133 m² v katastrálním území Přerov, vyhotovený na žádost opatrovníků vyvlastňovaných znalcem 

s příslušným oprávněním. Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil lhůtu pro doložení těchto podkladů do 15 dnů 

ode dne doručení této výzvy (tzn. do 2.8.2016). 

Opatrovníci tak v daném termínu neučinili a nepředložili vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek zpracovaný 

jimi zvoleným znalcem. Vyvlastňovací úřad proto dle dikce § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění ustanovil znalce 

sám, usnesením vydaným dne 10.8.2016 pod sp.zn.2016/038452/STAV/SU/Tes, č.j.MMPr/101855/2016/Vi a 

uložil mu písemně vypracovat znalecký posudek ve věci stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva 

k předmětnému pozemku s vyčíslením ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu i ceny v čase a místě obvyklé 

ve lhůtě do 9.9.2016.   

Znalecký posudek č.1426-31/2016 vypracovaný dne 9.9.2016 znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a podniků v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové Ing. Danem 

Hosem, nábř. Dr. E. Beneše 2005/12, 750 02 Přerov I - Město byl vyvlastňovacímu úřadu doručen dne 9.9.2016. 

 

Opatřením ze dne 15.9.2016 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 20. října (čtvrtek) 2016 v 8.30 

hodin na Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

K ústnímu jednání se dostavila zástupkyně vyvlastnitele, spol. Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se 

sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno, dle pověření, Ing. Ivana Vyskočilová, která právem zastupování 

disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění a opatrovníci vyvlastňovaných, paní Ing. Renata 

Lounová, Tyršova č.p. 286/45, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4, paní Mgr.Kristina Onyščuková, Osek nad 

Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou, paní Marie Galetová, Hradčany č.p. 6, 751 11  Radslavice, 

stotožněny dle občanských průkazů. 

V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně 

poučeni, že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

neboť k později uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží.  

V průběhu ústního jednání byla zástupkyně vyvlastnitele i opatrovníci seznámeni se způsobem stanovení 

náhrady a se znaleckým posudkem č.1426-31/2016 ze dne 9.9.2016, který je podkladem pro stanovení náhrady 

za vyvlastnění ve výši 4600,-Kč. Zástupkyni vyvlastnitele byla předána kopie daňového dokladu - faktury 

vystavené znalcem za zhotovení znaleckého posudku a  jedno paré znaleckého posudku. Opatrovníci 

vyvlastňovaných neměli při ústním jednání žádné námitky. Zástupce vyvlastnitele požádal při ústním jednání o 

co nejdelší lhůtu splatnosti. 
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Vzhledem k tomu, že náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. Ocenění odnímaného práva ve výši 4600,- 

Kč ( cena zjištěná) bylo stanoveno v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona o vyvlastnění.   

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se ústního jednání zúčastnili všichni účastníci řízení, byli poučeni, že v průběhu 

ústního jednání mohou vyjádřit svá stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, mohou tak uplatnit svá 

práva dle § 36 odst.3 správního řádu. 

 

Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených v § 5 

odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh smlouvy o odnětí vlastnického 

práva,  znalecký posudek č. 950 vyhotovený dne 1.10.2014 a průvodní přípis s informací o účelu vyvlastnění, 

tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od vyvlastňovaných s 

upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním. 

Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem nebyl vyvlastňovaným doručen, jelikož adresáti 

jakožto vyvlastňovaní si zásilku nevyzvedli. 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č.7164/26 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 4425 pro obec 

511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, kterým jsou vyvlastňovaní Alois Schmalstieg, datum 

narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov, 

Hedvika Schmalstiegová, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov 

Irena Schmalstiegová, datum narození není známo, bytem Horní náměstí 34, 750 02 Přerov 

Tato 90-ti denní lhůta uplynula dne 1.6.2015. Vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění dne 21.3.2016 a proto tuto 

zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

-úředně ověřená kopie plné moci ze dne 10.3.2016 

-originál z výpisu LV4425 

-kopie znaleckého posudku č.950 

-kopie vrácených obálek 

-kopie návrhů kupních smluv 

-kopie průvodních dopisů 

-kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

                

• Žádosti o poskytnutí osobních údajů z centrálního registru obyvatel, MMPr/041051/2016/Tes, 

MMPr/041022/2016/Tes 

• Sdělení k žádosti MMPr/044789/2016/Vi, MMPr/046434/2016/Vi 

• 3 x Usnesení-ustanovení opatrovníka ze dne 17.5.2016, č.j. MMPr/064905/2016/Vi, 

MMPr/065057/2016/Vi, MMPr/065087/2016/Vi 

 

• 3x pověření pro funkci opatrovníka ze dne 27.6.2016 

• Uvědomení o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 14.7.2016, č.j. MMPr/090543/2016/Vi 

• Výzva opatrovníkům, č.j. MMPr/090800/2016/Vi ze dne 14.7.2016 k doložení aktuálního znaleckého 

posudku 

• Objednávka znaleckého posudku pro Ing. Hose, 9.8.2016 

• Usnesení ustanovení znalcem ze dne 10.8.2016, č.j. MMPr/101855/2016 

• Originál znaleckého posudku č. 1426-31/2016 ze dne  9.9.2016 

• Kopie faktury č.4116 za zhotovený znalecký posudek 

• Nařízení ústního jednání ze dne 15.9..2016, č.j. MMPr/117298/2016/Vi 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 20.10.2016, č.j. MMPr/128343/2016/On 

 

 

Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 
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Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o vyvlastnění o odnětí  

vlastnického práva vyvlastňovaným  k pozemku na základě splněných zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.  

U pozemku parc.č.7164/26 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 4425 pro obec 511382 Přerov a 

katastrální území 734713 Přerov, o výměře 133 m2, bude vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s 

příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 

Praha 4. 

 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňované bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaná v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaná v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňované náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

 

 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 



Č. j. [701] str. 37 

 
Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Mgr. Lívia Onofrejová 

                                                                   referentka oddělení stavební úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce - společnosti 

Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 

Renata Lounová, Tyršova č.p. 286/45, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4 

Kristina Onyščuková, Osek nad Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou 

Marie Galetová, Hradčany č.p. 6, 751 11  Radslavice 

 

  

Ostatní: 

SÚ - ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

 Oddělení stavební úřad 
                                                               Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Spis zn.: 2016/075665/STAV/SU/Vi V Přerově dne 2. listopadu 2016 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/138459/2016/Kra 

Mgr. Břetislav Kratochvíl  

581268617 

bretislav.kratochvil@prerov.eu 

 

 
 

Žadatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, zastoupené 

Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno  

zastoupené na základě plné moci společností 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno,           zastoupená Ing. 

Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  

 

 

ROZHODNUTÍ č. 17/2016 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 8. 

6. 2016 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, zastoupené 

Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno  

zastoupené na základě plné moci společností 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno,            zastoupená 

Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  

(dále jen "vyvlastnitel") a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného 

vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

 
I. Vlastnické právo k pozemku parc.č.7166/1 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 11000 pro 

obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, který je ve vlastnictví neznámého vlastníka, 

datum narození není známo, adresa není známa (dále jen „vyvlastňovaný“) 

                                       

                                              se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn.  že pozemek parc. č. 7166/1 (orná půda) o 

výměře 864 m2 zapsaný na listu vlastnictví č. 11000 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 

734713 Přerov, přechází do vlastnictví ČESKÉ REPUBLIKY s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 

Praha 4. 
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II. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemku parc.č.7166/1 (orná půda) zapsaném na listu 

vlastnictví č. 4425 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, jak je popsáno ve 

výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží vyvlastňovanému náhrada v celkové výši 29.850 Kč (slovy: 

dvacetdevěttisícosmsetpadesát korun českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 1431-36/2016 vyhotoveným dne 19. 9. 2016 znalcem Ing. Danem Hosem, 

IČ 43603386, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 750 02 Přerov.  

 

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu úřadu 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.750,- Kč (slovy: třitisícesedmsetpadesát korun 

českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 1431-36/2016 pro stanovení náhrady za 

odnětí vlastnického práva byl vyhotoven znalcem ustanoveným vyvlastňovacím úřadem v souladu s 

§ 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku je splatná 

do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí         na účet statutárního města Přerova, 

vedený u České spořitelny a.s., Pobočka Přerov, č. ú.:      27-1884482379/0800, variabilní symbol 

platby 1006000003. 

 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému náhradu za 

vyvlastnění ve výši 29.850,- Kč, a to jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci 

tohoto rozhodnutí. Jelikož oprávněná osoba není známa, v souladu s ust.           § 13 odst. 2 zákona o vyvlastnění 

bude vyvlastnitelem tato náhrada složena do úschovy soudu. 

 

2.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle ustanovení § 

3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů, započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

3.Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 11000 pro obec Přerov a katastrální území Přerov 

vyznačené vlastnické právo k pozemku parc. č. 7166/1 KN o výměře   864 m2 pro ČESKOU REPUBLIKU 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno 

 

Neznámý vlastník pozemku parc. č. 7166/1 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 11000 pro obec 

511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, zastoupený na základě pověření primátora statutárního města 

Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského ze dne 27. 6. 2016 - Marií Galetovou, nar. 21. 8. 1971, bytem 

Hradčany č. 6, OP č. 206746039.  
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Odůvodnění: 

 
Dne 8. 6. 2016 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 

4, zastoupené Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno zastoupené na základě plné moci společností 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00 Brno, zastoupený Ing. Alešem 

Trnečkou, MBA, předsedou představenstva (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona o vyvlastnění, žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání 

rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č. 7166/1 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 

11000 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov. 

Dotčený pozemek je ve vlastnictví vyvlastňovaného, kterým je neznámý vlastník (datum narození není známo, 

adresa není známá). 

 

Účelem vyvlastnění je získání práv k pozemku parc. č. 7166/1 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 

11000 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov, o výměře 864 m2, do vlastnictví České 

republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby),      pro 

uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov".   

 

Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 Zastupitelstvem 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009. Dne 

15.04.2013 usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 Územního plánu města 

Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.05.2013. 

Výstavba dálnice D1 je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou v bodě B.7.1. Průvodní zprávy územního plánu 

města Přerova, právní stav po změně č. 1 (Doprava-hlavní návrhové prvky na dálniční a silniční síti – D.1.1 – 

výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a údržby dálnic).  

Veřejně prospěšná stavba "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" byla povolena územním rozhodnutím 

č. 32/2006 vydaným dne 3.3.2006 pod č.j. SÚ3229/2005-Kl, které bylo změněno rozhodnutím ze dne 25.7.2006, 

č.j. KUOK/52899/2006-4/821 a které nabylo právní moci dne 12.8.2006.  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice  - Přerov" lze tedy 

v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

 

Vyvlastňovací úřad poté, co obdržel návrh na zahájení řízení o vyvlastnění, kdy vlastníkem vyvlastňovaného 

pozemku je neznámá osoba, v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění a ustanovením § 32 

odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ustanovil 

účastníkům, kteří nejsou známi, jejichž pobyt není znám, nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu, 

opatrovníka. Dle správního řádu se jedná o ustanovení toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, 

v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, nebrání-li jí v tom 

závažné důvody. Vzhledem ke skutečnosti, že vyvlastňovaného nelze ztotožnit a správní orgán neměl žádnou 

informaci o jeho pobytu, ustanovil opatrovníkem obec,       na jejímž území se předmětný pozemek nachází. 

Obec pověřila výkonem funkce opatrovníka zaměstnance Magistrátu města Přerova paní Mgr. Kristinu 

Onyščukovou, Osek nad Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou, v případě její nemoci pak pověřila funkcí 

opatrovníka neznámého vlastníka pozemku paní Marii Galetovou, Hradčany č. p. 6, taktéž zaměstnankyni 

Magistrátu města Přerova. 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, vyzval podle 

ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu opatrovníka vyvlastňovaného, aby v souladu s ustanovením    § 20 odst. 1 

zákona o vyvlastnění, doložil vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro stanovení výše náhrady za 

odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 7166/1 (orná půda) o výměře 864 m² v katastrálním území Přerov, 

vyhotovený na žádost opatrovníka vyvlastňovaného znalcem s příslušným oprávněním. Vyvlastňovací úřad 

usnesením stanovil lhůtu pro doložení těchto podkladů  do 15 dnů ode dne doručení této výzvy, výzvu převzala 

osobně osoba pověřená funkcí opatrovníka dne 3. 8. 2016.  
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Opatrovník tak v daném termínu neučinil a nepředložil vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek zpracovaný 

jím zvoleným znalcem. Vyvlastňovací úřad proto dle dikce § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění ustanovil znalce 

sám, usnesením vydaným dne 24. 8. 2016 pod sp. zn. 2016/075665/STAV/SU/Vi, č.j. MMPr/107669/2016/Vi a 

uložil mu písemně vypracovat znalecký posudek ve věci stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva 

k předmětnému pozemku s vyčíslením ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu i ceny v čase a místě obvyklé 

ve lhůtě do 25. 9. 2016.   

Znalecký posudek č. 1431-36/2016 vypracovaný dne 19. 9. 2016 znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a podniků v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové Ing. Danem 

Hosem, nábř. Dr. E. Beneše 2005/12, 750 02 Přerov I - Město byl vyvlastňovacímu úřadu doručen dne 21. 9. 

2016. 

 

Opatřením ze dne 26. 9. 2016 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 26. října (středa) 2016 v 9:00 

hodin na Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

K ústnímu jednání se dostavila zástupkyně vyvlastnitele, spol. Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488,    se 

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, dle pověření, Ing. Ivana Vyskočilová, která právem zastupování 

disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění a opatrovník vyvlastňovaného, paní Marie 

Galetová, Hradčany č.p. 6, 751 11  Radslavice, tyto byly ztotožněny dle pověření  i občanských průkazů. 

V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně 

poučeni, že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

neboť k později uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží.  

V průběhu ústního jednání byla zástupkyně vyvlastnitele i opatrovník seznámeni se způsobem stanovení 

náhrady a se znaleckým posudkem č. 1431-36/2016 ze dne 19. 9. 2016, který je podkladem pro stanovení 

náhrady za vyvlastnění ve výši 29.850,- Kč. Zástupkyni vyvlastnitele byla předána kopie daňového dokladu - 

faktury vystavené znalcem za zhotovení znaleckého posudku a jedno paré znaleckého posudku. Opatrovník 

vyvlastňovaného neměl při ústním jednání žádné námitky. Zástupce vyvlastnitele požádal při ústním jednání o 

co nejdelší lhůtu splatnosti. 

Vzhledem k tomu, že náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. Ocenění odnímaného práva  ve výši 29.850,- 

Kč (cena zjištěná podle oceňovacího předpisu) bylo stanoveno v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o 

vyvlastnění.   

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se ústního jednání zúčastnili všichni účastníci řízení, byli poučeni, že v průběhu 

ústního jednání mohou vyjádřit svá stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, mohou tak uplatnit svá 

práva dle § 36 odst. 3 správního řádu. 

 

Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených v § 5 

odst. 1 a 2 zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil znalecký posudek č. 3487 – 023/2016, 

vyhotovený dne 5. 4. 2014. Průvodní přípis s informací o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který 

nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od vyvlastňovaných s upozorněním, že nedojde-li k 

uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním, se smlouvou a znaleckým 

posudkem nebyl vyvlastňovanému doručován, neboť vlastník příslušného pozemku je neznámý, není známo 

jeho datum narození ani adresa. 

 

 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel odkazuje na ust. § 5 odst. 3, kdy se nevyžaduje splnění podmínek 

uvedených v ust. § 5 odst. 1, když není znám pobyt vlastníka pozemku.   

 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

-úředně ověřená kopie plné moci ze dne 10. 3. 2016 

-originál z výpisu LV 11000 

-kopie znaleckého posudku č. 3487-023/2016 

-kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 
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• Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 15.6.2016, č.j. MMPr/079358/2016/Vi  

• pověření pro funkci opatrovníka ze dne 27.6.2016 

• Uvědomení o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 20.7.2016, č.j. MMPr/093307/2016/Vi 

• Výzva opatrovníkovi, č.j. MMPr/092907/2016/Vi ze dne 20.7.2016 k doložení aktuálního znaleckého 

posudku 

• Objednávka znaleckého posudku pro Ing. Hose, 24.8.2016 

• Usnesení ustanovení znalcem ze dne 24.8.2016, č.j. MMPr/107669/2016/Vi 

• Originál znaleckého posudku č. č. 1431-36/2016 ze dne  19.9.2016 

• Kopie faktury č. 4416 za zhotovený znalecký posudek 

• Nařízení ústního jednání ze dne 26.9.2016, č.j. MMPr/120816/2016/Kra 

• Pověření pro funkci opatrovníka pro Marii Galetovou ze dne 27.6.2016 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 26.10.2016, č.j. MMPr/135465/2016/Kra 

 

 

Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o vyvlastnění o odnětí 

vlastnického práva k vyvlastňovanému pozemku na základě splněných zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.  

 

U pozemku parc. č. 7166/1 (orná půda) zapsaném na listu vlastnictví č. 11000 pro obec 511382 Přerov a 

katastrální území 734713 Přerov, o výměře 864 m2, bude vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s 

příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 

Praha 4. 

 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňované bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle         § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaná v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaná v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 
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lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňované náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

 

 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                           otisk úředního razítka                                                       Mgr. Břetislav Kratochvíl 

                                                             referent oddělení stavební úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce - společnosti 

Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 

Marie Galetová, Hradčany č.p. 6, 751 11  Radslavice 

 

  

Ostatní: 

SÚ - ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení stavební úřad 

Bratrská 34, 750 11, Přerov 2 

 

Spis zn.: 2016/136781/STAV/SU/Kra        Přerov 22.02.2017  

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/023750/2017/Kra 

Mgr. Břetislav Kratochvíl 

581268617 

bretislav.kratochvil@prerov.eu 

 

 
Žadatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 

 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 1/2017 

 VYVLASTNĚNÍ  

 

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

31.10.2016 podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající Ing. 

Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, 

zastoupené na základě plné moci společností  

HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 2, jednající  

Ing.Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti (dále jen "vyvlastnitel"), 

dále na základě podané žádosti Ing. Jozefa Chupáče, nar. 31.07.1954, bytem Rokytnice č.p. 41,         751 04 

Rokytnice u Přerova a Hany Chupáčové, nar. 26.01.1957, bytem Rokytnice č.p. 41,            751 04 

Rokytnice u Přerova (dále jen „vyvlastňovaní“) ze dne 8. 11. 2016, označené jako „Žádost o rozšíření 

vyvlastňovaného záboru a zřízení věcného břemene v souvislosti s výzvou pod č.j.: MMPr/139516/2016/Kra“, 

doručené vyvlastňovacímu úřadu dne 09. 11. 2016 

a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného vyvlastňovacího řízení rozhodl podle 

ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

I. Vlastnické právo k pozemkům parc.č. 7279/10 o výměře 23 m2 a parc.č. 7279/22 o výměře 129 

m2, oba zahrada v katastrálním území Přerov, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 1984 pro obec 511382 Přerov a katastrální 

území 734713 Přerov, které jsou ve společném jmění manželů vyvlastňovaných,   

se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že pozemky parc.č. 7279/10 a parc. č. 7279/22 

– oba zahrada v katastrálním území Přerov přechází do vlastnictví České republiky,    s příslušností 

hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  

Praha 4.  
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II. Vlastnické právo k pozemku vzniklému dle geometrického plánu č. 6322-31/2016 ze dne 

12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, oddělením z pozemku parc.č. 4135/1, nově 

označeného jako parc.č. 7279/48 o výměře 156 m², zahrada v katastrálním území Přerov, který 

je ve společném jmění manželů vyvlastňovaných, 

se odnímá 

                 a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že pozemek, vzniklý dle geometrického    

                  plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, oddělením  

                  z pozemku parc.č. 4135/1, nově označeného jako parc.č. 7279/48, zahrada o výměře 156 m²,                              

                  v katastrální území Přerov, přechází do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  

                  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha   

 

III. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemkům parc.č. 7279/10, parc.č. 7279/22        a 

parc. č. 7279/48, všechny zahrada v katastrálním území Přerov, jak je popsáno ve výroku I. a 

výroku II. tohoto rozhodnutí, náleží vyvlastňovaným náhrada v celkové výši 130.000 Kč (slovy: 

jednostotřicettisíc korun českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 41/2017, vyhotoveným dne 02.02.2017 znalcem Ing. Ctiborem Hoškem, IČ 61613908, 

Svépomoc IV/18, 750 02 Přerov. 

 

IV.       Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovaným náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč (slovy: třitisíce korun českých), neboť výše 

specifikovaný znalecký posudek č. 41/2017 a znalecký posudek č. 321/2016       pro stanovení 

náhrady za odnětí vlastnického práva byly vyhotoveny znalcem na žádost vyvlastňovaných 

v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů                   za vyhotovení 

znaleckých posudků je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 

vyvlastňovaných, vedený u Československé obchodní banky a.s.,                č. ú. 153332671/0300. 

 

Vyvlastnitel je povinen zajistit vyvlastňovaným přístup na pozemek vzniklý dle geometrického 

plánu č. 6322-31/2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, oddělením z pozemku parc.č. 

4135/1, nově označený jako parc.č. 7279/48 o výměře 156 m², zahrada      v katastrálním území 

Přerov, do 30 dnů po zápisu geometrického plánu č. 6322-31/2016        ze dne 12.05.2016 

do katastru nemovitostí předloží vyvlastňovaným návrh smlouvy o zřízení věcného břemene  – 

služebnosti práva chůze a jízdy na uvedeném pozemku parc.č. 7279/48.  

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovaným náhradu za 

vyvlastnění odnětím vlastnického práva ve výši 130.000 Kč, a to jednorázově a nejpozději do 60 kalendářních 

dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

2.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle  § 24 odst. 3 

písm. c) zákona o vyvlastnění započato nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

3.Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, katastrální pracoviště Přerov, u pozemků parc.č. 7279/10 a parc.č. 7279/22 (oba zahrada), zapsaných na 

listu vlastnictví č. 1984 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 Přerov a u pozemku vzniklého dle 

geometrického plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, oddělením 

z pozemku parc.č. 4135/1, nově označeného jako parc.č. 7279/48 o výměře 156 m², zahrada v katastrálním 

území Přerov, vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s příslušností hospodařit s majetkem státu     

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

Ing. Jozef Chupáč, nar. 31.07.1954, bytem Rokytnice č.p. 41, 751 04 Rokytnice u Přerova  

Hana Chupáčová, nar. 26.01.1957, bytem Rokytnice č.p. 41, 751 04 Rokytnice u Přerova  
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Odůvodnění: 

Dne 31.10.2016 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  

Praha 4, jednající Ing. Martinem Smolkou MBA, ředitelem Správy Olomouc, zastoupené na základě plné moci 

společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00  Brno 2, jednající  Ing. 

Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti, u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 

písm. a) zákona o vyvlastnění, žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí 

vlastnického práva k pozemkům parc. č. 7279/10  a parc.č. 7279/22 – obě zahrada v katastrálním území Přerov. 

 

Podáním vyvlastňovaných ze dne 08.11.2016, označeným jako „Žádost o rozšíření vyvlastňovaného záboru a 

zřízení věcného břemene v souvislosti s výzvou pod č.j.: MMPr/139516/2016/Kra“, které bylo doručeno 

vyvlastňovacímu úřadu dne 09.11.2016, požádali vyvlastňovaní o rozšíření vyvlastňovacího záboru o část 

pozemku parc.č. 4135/1 o výměře 156 m² - vzniklého dle geometrického plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 

12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, nově označeného jako parc.č. 7279/48 o výměře 156 m², 

zahrada,  pro k.ú. Přerov a zároveň o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze, jízdy a vedení 

inženýrských sítí (elektrického vedení a vodovodu) na pozemku parc.č. 7279/48. Dotčené pozemky jsou ve 

vlastnictví vyvlastňovaných, jsou evidovány na listu vlastnictví č. 1984 pro obec 511382 Přerov a katastrální 

území 734713 Přerov. 

 

Účelem vyvlastnění je získání práv k pozemkům parc.č. 7279/10, parc.č. 7279/22 a parc.č. 7279/48 (vzniklého 

dle geometrického plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016), 

všechny zahrada v katastrálním území Přerov, do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investora stavby, pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - 

Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" (předmětné pozemky budou zastavěny stavebním 

objektem 101 – Nadjezd sil.I/55, km 0,200 – 1,000, stavebním objektem 101.1 – Nadjezd sil.I/55, km 0,000 – 

0,200 a stavebním objektem 201 - Estakáda přes ČD v žkm 185.64). 

 

Stavba povolovaného mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou 

v bodě  B.7.1. Průvodní zprávy územního plánu města Přerova, právní stav po změně č. 1 (Doprava-hlavní 

návrhové prvky na dálniční a silniční síti- D.1.3 - výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55 a tratě ČD 

v Přerově-Předmostí). Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 

21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo 

Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 06.05.2013.  

 

Veřejně prospěšná stavba "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí" byla 

povolena územním rozhodnutím č. 162/2008 vydaným dne 23.9.2008 pod č.j. 2008/2704/SÚ/Kl, které nabylo 

právní moci dne 28.10.2008, a které bylo změněno rozhodnutím č. 140/2014 ze dne 10.11.2014 pod spis.zn. 

2013/017007/STAV/SU/Kl, č.j. MMPr/132667/2014/Kl, (v právní moci od 13.12.2014).  

 

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-

Předmostí" lze tedy v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, po obdržení 

žádosti vyvlastnitele v uvedené věci, dne 03.11.2016 vyzval podle  ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, vyvlastňované, aby v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění doložili vyvlastňovacímu úřadu aktuální znalecký posudek pro 

stanovení výše náhrady za odnětí vlastnického práva k pozemkům parc.č. 7279/10, 7279/22 a 7279/48 v 

katastrálním území Přerov, vyhotovený na žádost vyvlastňovaných znalcem s příslušným oprávněním, 

popřípadě aby vyvlastňovaní vyslovili souhlas se znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven na žádost 

vyvlastnitele (dle ustanovení § 10 zákona o vyvlastnění). Vyvlastňovací úřad usnesením stanovil 

vyvlastňovaným lhůtu pro doložení těchto podkladů do 15 dnů ode dne doručení této výzvy.  
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Vyvlastňovaní předložili vyvlastňovacímu úřadu dne 22.12.2016 znalecký posudek č. 321/2016 vypracovaný 

jimi zvoleným znalcem Ing. Ctiborem Hoškem, Svépomoc IV/18, 750 02 Přerov dne 20.11.2016. 

 

Vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 10. ledna 2017 v 9.00 hodin na Magistrátu města Přerova, 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov. K ústnímu 

jednání se dne 10.01.2017 v 9.00 hodin dostavila zástupkyně vyvlastnitele, zaměstnankyně společnosti HBH 

Projekt spol. s r.o., IČ 44961914, paní Ivana Bobková, která právem zastupování disponovala dle plné moci 

doložené k žádosti o vyvlastnění (originál plné moci je uložen u vyvlastňovacího úřadu pod spis. zn. 

2016/136781/STAV/SU/Kra) a vyvlastňovaný Ing. Jozef Chupáč. Po zahájení ústního jednání seznámil 

zástupce stavebního úřadu přítomné s dosavadním průběhem a výsledky řízení a dal jim možnost, aby nahlédli 

do podkladů rozhodnutí. Ing. Jozef Chupáč předložil stavebnímu úřadu plnou moc ze dne 8. 1. 2017, kterou jej 

Hana Chupáčová, nar. 26.01.1957, Rokytnice 41 zmocnila k zastupování při ústním jednání. Dále předložil 

čestné prohlášení o pravdivosti údajů ve věci plánu rozvodu elektřiny a vody na pozemku parc. č. 4135/1. 

Podkladem pro stanovení náhrady za vyvlastnění ve výši 137.130,- Kč byl znalecký posudek č. 321/2016 

vyhotovený dne 20.11.2016 znalcem Ing. Ctiborem Hoškem, podle kterého cena obvyklá za pozemky parc.č. 

7279/10,   p.č. 7279/22 a p.č. 7279/48 v k. ú. Přerov a dále kůlnu, fóliovníky, pískoviště a trvalé porosty                  

na uvedených pozemcích činí částku 130.000 Kč, částka ocenění uvedených pozemků, kůlny, fóliovníků, 

pískoviště a trvalých porostů dle příslušných cenových předpisů pak činila po zaokrouhlení 137.130 Kč. 

Účastníci jednání byli seznámeni se způsobem stanovení náhrady, byl jim předán znalecký posudek č. 

321/2016, zástupkyni vyvlastnitele bylo předáno předložené čestné prohlášení o pravdivosti údajů       ve věci 

plánu rozvodu elektřiny a vody na pozemku parc.č. 4135/1 vč. zákresu.  

 

Dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění, stanoví-li se náhrada 

na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o 

vyvlastnění. 

Vzhledem k tomu, že znalecký posudek č. 321/2016 byl zpracovaný Ing. Ctiborem Hoškem  ke dni 20. 11. 2016 

(vyvlastňovacímu úřadu předán dne 22. 12. 2016) a vyhláška č. 443/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

nabyla účinnosti dne 01.01.2017, bylo uloženo vyvlastňovaným předložit v termínu do 06.02.2017 aktuální 

znalecký posudek ocenění předmětu vyvlastnění dle platného cenového předpisu.  

 

Vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 15.02.2017 v 9.00 hodin na Magistrátu města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební  úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

Ústní jednání bylo vyvlastňovacím úřadem zahájeno dne 15.02.2017 v 9:00 hodin za přítomnosti 

vyvlastňovaných Ing. Jozefa Chupáče a Hany Chupáčové, za vyvlastnitele paní Ivany Bobkové. 

 

Při ústním jednání bylo konstatováno, že se vyvlastňuje za účelem odnětí vlastnického práva k pozemkům 

parc.č. 7279/10, p.č. 7279/22 a p.č. 7279/48 o výměře 156 m² (vzniklého dle geometrického plánu č. 6322 -

31/2016 ze dne 12.05.2016, potvrzený KP Přerov dne 24.05.2016), vše zahrada v katastrálním území Přerov, do 

vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby), a 

je žádáno vyvlastnitelem pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Silnice 1/55 - Mimoúrovňové křížení s tratí 

ČD, Přerov-Předmostí" (předmětný pozemek bude zastavěn stavebním objektem 101 – Nadjezd sil. I/55, km 

0,200-1,000, stavebním objektem 101.1 – Nadjezd sil. I/55, km 0,000-0,200 a stavebním objektem 201 - 

Estakáda přes ČD v žkm 185.64).  

 

 

Ve věci žádosti vyvlastňovaných o rozšíření vyvlastňovacího záboru o část pozemku parc.č. 4135/1         o 

výměru 156 m² - nově označené jako parc. č. 7279/48 pro k.ú. Přerov a zároveň o zřízení věcného břemene 

spočívající v právu chůze, jízdy a vedení inženýrských sítí (elektrického vedení a vodovodu)      na pozemku 

parc.č. 7279/48 vyvlastňovací úřad uvedl, že na rozdíl od požadavku vyvlastnění pozemku p.č. 7279/48 (o 

kterém je vyvlastňovací řízení vedeno), požadavek vyvlastňovaných na zřízení věcného břemene 

k vyvlastňovanému pozemku p.č. 7279/48 v tomto vyvlastňovacím řízení je nepřípustný, když zákon ani 

vyvlastňovacímu úřadu takový postup neumožňuje. Zřízení této služebnosti (věcného práva) provedou 

vyvlastnitel a vyvlastňovaní v režimu soukromého práva.  

Podkladem pro stanovení náhrady za vyvlastnění ve výši 130.000 Kč (Jednostotřicettisíc korun českých) je 

znalecký posudek č. 41/2017, vyhotovený dne 02.02.2017 znalcem Ing. Ctiborem Hoškem, Svépomoc IV/18, 

750 02 Přerov. Se způsobem stanovení náhrady byli účastníci jednání seznámeni. 
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Po zahájení ústního jednání seznámil zástupce stavebního úřadu přítomné s dosavadním průběhem a výsledky 

řízení a dal jim možnost, aby nahlédli do podkladů rozhodnutí. Účastníkům řízení byl předložen a předán 

znalecký posudek č. 41/2017, zpracovaný dne 02.02.2017 Ing. Ctiborem Hoškem, Svépomoc IV/18, Přerov, 

podle kterého cena obvyklá za pozemky parc.č. 7279/10, p.č. 7279/22 a p.č. 7279/48 v k. ú. Přerov a dále kůlnu, 

fóliovníky, pískoviště a trvalé porosty na uvedených pozemcích činí částku 130.000 Kč, částka ocenění 

uvedených pozemků, kůlny, fóliovníků, pískoviště a trvalých porostů podle příslušných cenových předpisů pak 

činí po zaokrouhlení 115.530 Kč. Vyvlastniteli byly předány faktury č. 137a/2016 a č. 19/2017 za vypracování 

znaleckého posudku Ing. Ctiborem Hoškem. Vyvlastňovaní uvedli při ústním jednání, že akceptují průběh řízení 

vč. předloženého znaleckého posudku o ceně za vyvlastnění, souhlasí s vyvlastněním pozemků za cenu 

obvyklou, stanovenou dle předloženého znaleckého posudku č. 41/2017. Z důvodů nepřístupnosti pozemku 

parc.č. 4135/21 o výměře 602 m², vzniklého dle geometrického plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 12.05.2016, 

potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, žádají, aby vyvlastnitel smluvně zřídil věcné břemeno – služebnost 

k pozemku p.č. 7279/48, spočívající v právu chůze a jízdy. Dále sdělili, že na vyvlastňovaných pozemcích se 

nachází elektrické vedení 3x400 V a rozvod vody vedený v polyuretanu. Podání ze dne 08.11.2016, označené 

jako „Žádost     o rozšíření vyvlastňovaného záboru a zřízení věcného břemene v souvislosti s výzvou pod č.j.: 

MMPr/139516/2016/Kra“, které bylo doručeno vyvlastňovacímu úřadu dne 09.11.2016, v části požadavku o 

zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 7279/48, spočívajícího v právu chůze, jízdy a vedení inženýrských 

sítí (elektrického vedení a vodovodu), s ohledem na dohodu s vyvlastnitelem, vzali zpět.  

 

Zástupce vyvlastnitele uvedl, že souhlasí s rozšířením vyvlastňovaného záboru, rovněž souhlasí se zřízením 

věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 7279/48 v k.ú. Přerov, spočívající v právu chůze a jízdy po 

tomto pozemku. Zavázal se, že do 30 dnů po zápisu geometrického plánu č. 6322-31/2016 ze dne 12.05.2016, 

do katastru nemovitostí, zašle vyvlastňovaným návrh předmětné smlouvy. 

Vyvlastnitel předal vyvlastňovacímu úřadu 2 ks orig. vyhotovení geometrického plánu č. 6322-31/2016 ze dne 

12.05.2016, třetí vyhotovení si ponechal pro vklad do katastru nemovitostí.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se ústního jednání zúčastnili všichni účastníci řízení, byli poučeni, že v průběhu 

ústního jednání mohou vyjádřit svá stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, mohou tak uplatnit svá 

práva dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci řízení uvedli, 

že se vzdávají písemného vyhotovení seznámení s podklady rozhodnutí.            

 

Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených v § 5 

odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh kupní smlouvy č. 5/2015/I-55, 

znalecký posudek č. 2016/Př-013/S.I-55 vyhotovený dne 25.07.2016 a průvodní přípis s informací o účelu 

vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od 

vyvlastňovaného, s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato 

práva vyvlastněním. Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem byl vyvlastňovaným doručen 

dne 19.2.2015 (dle údajů na doručence převzali vyvlastňovaní osobně). 

 

 

V souladu s ustanovením § 3 a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh kupní smlouvy obsahuje nárok vyvlastňovaného 

na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 

smlouvy. 

 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že se mu nepodařilo v této lhůtě uzavřít smlouvu o 

získání práv k pozemku s výlučnými vlastníky předmětných pozemků, kterými jsou vyvlastňovaní Jozef a Hana 

Chupáčovi. Tato 90 denní lhůta uplynula dne 20.05.2015. Vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění dne 

31.10.2016 a proto tuto zákonnou lhůtu dodržel. 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

-úředně ověřená kopie plné moci ze dne 13.03.2013 a pověření Ivany Bobkové ze dne 17.08.2013 

-kopie výpisu z LV 1984 

-kopie Územního rozhodnutí č. 162/2008 a Rozhodnutí o jeho změně č. 140/2014 
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-kopie znaleckého posudku č. 2015/Př-013/S.I/55 

-kopie návrhů kupních smluv č. 5/2015/I-55 

-kopie průvodních dopisů 

-kopie katastrální mapy s vyznačením předmětných pozemků 

-další korespondence s vyvlastňovanými 

                

• Uvědomení o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 03.11.2016, č.j. MMPr/139112/2016/Kra 

• Výzva vyvlastňovaným ze dne 03.11.2016 k doložení aktuálního znaleckého posudku 

• Žádost vyvlastňovaných o rozšíření záboru a zřízení věcného břemene (pozemek parc.                  č. 

7279/48), doručený 09.11.2016  

• Souhlas vyvlastnitele s návrhem vyvlastňovaných ze dne 08.11.2016 

• Originál znaleckého posudku č. 321/2016 (vč. doplňku ze dne 20.11.2016) 

• Originál faktury č. 137a/2016 za zhotovený znalecký posudek č. 321/2016 

• Nařízení ústního jednání ze dne 30.11.2016, č.j. MMPr/151602/2016/Kra 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 10.01.2017, č.j. MMPr/004260/2017/Kra, plná moc        ze dne 

08.01.2017 (zastoupení Hany Chupáčové), čestné prohlášení a zákres rozvodu elektřiny      a vody na 

pozemku parc.č. 4135/1 

• Nařízení ústního jednání ze dne 10.01.2017, č.j. MMPr/004610/2017/Kra 

• Znalecký posudek č. 41/2017, faktura č. 19/2017 za ZP č. 41/2017   

• Protokol o ústním jednání dne 15.02.2017 

• Geometrický plán č. 6322-31/2016 

  

Vyvlastňovací úřad rozhodl o vyvlastnění pozemků parc.č. 7279/10, p.č. 7279/22 na návrh vyvlastnitele    a také 

pozemku vzniklého dle geometrického plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 

24.05.2016, oddělením z parc.č. 4135/1, nově označeného jako parc.č. 7279/48, zahrada          o výměře 156 m², 

v katastrálním území Přerov na návrh vyvlastňovaných, a to i s vědomím, že takto zůstane pro vyvlastňované 

nepřístupná část pozemku parc.č. 4135/1, nově označená jako pozemek parc.č. 4135/21 (vzniklý dle 

geometrického plánu č. 6322 -31/2016 ze dne 12.05.2016, potvrzeného KP Přerov dne 24.05.2016, oddělením 

z parc.č. 4135/1, zahrada o výměře 602 m² v katastrálním území Přerov). Vyhověl tak návrhu vyvlastňovaných 

o rozšíření vyvlastňovaného záboru o pozemek nově označený parc. č. 7279/48, který bude stavbou silnice I/55 

částečně znehodnocen pro účel původního využití jako zahrady, vyvlastňovaní by vzhledem k jeho 

nevýhodnému tvaru a umístění po vyvlastnění sousedního pozemku parc. č. 7279/10 (např. jen velmi úzká část 

pozemku) i zastínění či zamezení proslunění stavbou nad pozemkem nemohli pozemek plnohodnotně užívat.  

Vyvlastnitel souhlasí s rozšířením vyvlastňovaného záboru, rovněž souhlasí se zřízením věcného břemene – 

služebnosti na pozemku p. č. 7279/48 v k. ú. Přerov, spočívající v právu chůze a jízdy po tomto pozemku a dále 

se zavázal, že do 30 dnů po zápisu geometrického plánu č. 6322-31/2016 ze dne 12.05.2016, do katastru 

nemovitostí, zašle vyvlastňovaným návrh předmětné smlouvy. 

 

O požadavku vyvlastňovaných na zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze, jízdy a vedení 

inženýrských sítí (elektrického vedení a vodovodu) na pozemku nově označeném parc.č. 7279/48 v k. ú. Přerov 

vyvlastňovací orgán v tomto řízení nerozhodoval, když vzhledem k současné právní úpravě vyvlastnění (zákona 

o vyvlastnění) ani takovou pravomoc nemá, jedná se tedy o nepřípustnou žádost. Vyvlastňovaní také při ústním 

jednání u vyvlastňovacího úřadu dne 15.02.2017 podání ze dne  8. 11. 2016, označené jako „Žádost o rozšíření 

vyvlastňovaného záboru a zřízení věcného břemene v souvislosti s výzvou pod č.j.: MMPr/139516/2016/Kra“, 

které bylo doručeno vyvlastňovacímu úřadu dne 9. 11. 2016, v části požadavku o zřízení věcného břemene na 

pozemku nově označeném parc.č. 7279/48, spočívajícího v právu chůze, jízdy a vedení inženýrských sítí 

(elektrického vedení a vodovodu), s ohledem na dohodu s vyvlastnitelem a jeho závazek, že do 30 dnů po 

zápisu geometrického plánu č. 6322-31/2016 ze dne 12.05.2016, do katastru nemovitostí, zašle vyvlastňovaným 

návrh předmětné smlouvy, vzali zpět. Vyvlastniteli je znám současný stav vyvlastňovaných pozemků 

(elektrické vedení, rozvod vody), tento stav respektuje. 

 

Námitka vyvlastňovaných o požadavku zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku nově označeném 

parc.č. 7279/48 v k. ú. Přerov byla vyřešena tak, že vyvlastnitel a vyvlastňovaní přistoupili k dohodě tuto 

záležitost dořešit jako soukromoprávní vztah příslušnou smlouvou, výrokem č. V. tohoto rozhodnutí je pak 

vyvlastnitel zavázán zabezpečit přístup vyvlastňovaným k pozemku parc.č. 4135/21 v k. ú. Přerov a do 30 dnů 
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po zápisu geometrického plánu č. 6322-31/2016 ze dne 12.05.2016 do katastru nemovitostí zaslat 

vyvlastňovaným návrh předmětné smlouvy.  

 

Výrokem č. III. tohoto rozhodnutí bylo vyvlastniteli uloženo zaplatit vyvlastňovaným částku 130.000 Kč, jako 

cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 41/2017, vyhotoveným dne 02.02.2017 znalcem Ing. 

Ctiborem Hoškem, když cena zjištěná dle cenového předpisu činila nižší částku 115.530 Kč. Výrokem č. IV. 

pak bylo vyvlastniteli uloženo uhradit vyvlastňovaným náklady za pořízení znaleckých posudků Ing. Ctiborem 

Hoškem č. 321/2016 a č. 41/2017 pro stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva v celkové částce 3.000 

Kč, jak je již uvedeno výše.  

  

Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o vyvlastnění o odnětí 

vlastnického práva vyvlastňovaným k pozemkům na základě splněných zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.  

 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňovaných bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle ust.     § 24 odst. 4, nemá 

odkladný účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaný v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaný v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 
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využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

           

 

 

 

 

 

 

          otisk úředního razítka                                                               Mgr. Břetislav Kratochvíl 

                                               referent Oddělení stavební úřad 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky): 

Ing. Jozef Chupáč, nar. 31.07.1954, bytem Rokytnice č.p. 41, 751 04 Rokytnice u Přerova  

Hana Chupáčová, nar. 26.01.1957, bytem Rokytnice č.p. 41, 751 04 Rokytnice u Přerova  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce - společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 

 

Ostatní: 

SÚ – ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení stavební úřad 

Bratrská 34, 750 11, Přerov 2 

Spis zn.: 2016/127413/STAV/SU/On Přerov, dne 22.03.2017 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/033850/2017/On 

Mgr.Lívia Onofrejová  

581 268 638 

livia.onofrejova@prerov.eu 

 

 

  

 
Žadatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, zastoupena na 

základě plné moci 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2, dále jen 

„vyvlastnitel“ 

 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 2/2017 

 VYVLASTNĚNÍ  

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

10.10.2016 podala  

ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, zastoupena na 

základě plné moci 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2, dále jen 

„vyvlastnitel“ a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného vyvlastňovacího řízení 

rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

 
I. Vlastnické právo odpovídající spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ¼ pozemku parc.č. 2175/21 

(orná půda) o výměře 384 m2 a  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/
4   pozemku parc.č. 

2175/24 ( ostatní plocha) o výměře 480 m2 zapsané  u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 1067 pro obec 512532 Bochoř a katastrální 

území 606723 Bochoř, které jsou ve spoluvlastnictví pana Romana Píchy, nar. 24.6.1963, bytem 

K Táboru 23, 542 42  Pilníkov (dále jen „vyvlastňovaný“) a vyvlastnitele 

                                       

                                              se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn.  že uvedený spoluvlastnický podíl k pozemku 

parc.č. 2175/21 (orná půda) o výměře 384 m2 a pozemku parc.č. 2175/24 ( ostatní plocha) ) o 

výměře 480 m2 – oba v katastrálním území  Bochoř přecházejí do vlastnictví ČESKÉ 

REPUBLIKY s příslušností hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 

65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, a vyvlastnitel se tak stane výlučným 

vlastníkem výše specifikovaných pozemků. 
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II. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva,   jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží 

vyvlastňovanému náhrada v celkové výši 27700 Kč (slovy: dvacetsedmtisícsedmset korun 

českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 1441-2/2017 

vyhotoveným ke dni 11.1.2017 znalcem Ing. Danem Hosem, IČ 43603386, nábřeží Dr. Edvarda 

Beneše 2005/12, 750 02 Přerov.  

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu úřadu 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 750,- Kč (slovy: třitisícesedmsetpadesát korun 

českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 1441-2/2017 pro stanovení náhrady za 

omezení vlastnického práva byl vyhotoven znalcem ustanoveným vyvlastňovacím úřadem 

v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 

je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet statutárního města 

Přerova, vedený u České spořitelny a.s., Pobočka Přerov, č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní 

symbol platby 1006000004. 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému náhradu 

za vyvlastnění ve výši 27 700,- Kč, ( slovy: dvacetsedmtisícsedmset korun českých), jednorázově a 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 písm.c) 

zákona o vyvlastnění  v  souladu s § 14 odst.2 zákona o vyvlastnění bude vyvlastnitelem tato náhrada 

složena do úschovy příslušného soudu, v jehož obvodu je pozemek. 

 

2.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle 

ustanovení § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

3.Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, vyznačené vlastnické právo k pozemku parc.č. 2175/21 

KN o výměře 384 m2 a pozemku parc.č. 2175/24 KN o výměře 480 m2   pro obec 512532 Bochoř  a 

katastrální území 606723 Bochoř pro ČESKOU REPUBLIKU s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno 

Roman Pícha, nar. 24.6.1963, bytem K Táboru 23, 542 42  Pilníkov 

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, Evropská č.p. 663/132,160 00  Praha 6-Dejvice 

Voborník Tomáš, Mgr., - soudní exekutor, 9. května č.p. 215,533 72  Moravany u Holic 

Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, Ječná č.p. 479,Poříčí,541 03  Trutnov 3 

Kiselová Simona, Mgr., soudní exekutor, Karola Śliwky č.p. 125/20,Fryštát,733 01  Karviná 1 

Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Pražská č.p. 1156,393 01  Pelhřimov 

Město Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165,Vnitřní Město,541 01  Trutnov 1, zastoupen dle plné moci ze dne 

15.12.2000 advok. JUDr. Blankou Mourovou, se sídlem u Nemocnice 83, 541 01 Trutnov 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, akciová společnost, Sokolovská č.p. 42/217,190 00  Praha 9-

Vysočany  

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická č.p. 2020/4,130 00  Praha 3-Vinohrady 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova č.p. 2831/4,Přerov I-Město,750 02  

Přerov 2  
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Odůvodnění: 
Dne 10.10.2016 podala ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, zastoupena na 

základě plné moci Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2 

(dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení 

stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání 

rozhodnutí o odnětí spoluvlastnického podílu o velikosti id. ¼ k pozemku  parc.č.2175/21 (orná půda) o výměře 

384m2 a pozemku parc.č. 2175/24 ( ostatní plocha) o výměře 480 m2 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 1067 pro obec 512532 Bochoř a katastrální území 606723 

Bochoř, které jsou ve spoluvlastnictví pana Romana Píchy, nar. 24.6.1963, bytem K Táboru 23, 542 42  

Pilníkov- (dále jen „vyvlastňovaný“) a vyvlastnitele. 

 

Účelem vyvlastnění je získání výlučných práv k  pozemku parc.č. 2175/21 KN o výměře 384 m2 a 

pozemku parc.č. 2175/24 KN o výměře 480 m2 v katastrálním území Bochoř, do vlastnictví České 

republiky, s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby), pro uskutečnění 

veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov".   

 

Výstavba dálnice D1 je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou v bodě B.7.1.Průvodní zprávy územního plánu 

města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní návrhové prvky na dálniční a silniční síti – D.1.1 – 

výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a údržby dálnic).  

Veřejně prospěšná stavba "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" byla povolena územním rozhodnutím 

č. 32/2006 vydaným dne 3.3.2006 pod č.j. SÚ3229/2005-Kl, které bylo změněno rozhodnutím ze dne 25.7.2006, 

č.j.KUOK/52899/2006-4/821, a které nabylo právní moci dne 12.8.2006.  

Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 Zastupitelstvem 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009. Dne 

15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 Územního plánu 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.05.2013. 

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice  - Přerov" lze tedy 

v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

Vyvlastnitel v návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení, který byl dne 10.10.2016 doručen zdejšímu 

vyvlastňovacímu úřadu pod č.j. MMPr/127413/2016/On, v souladu s požadavkem splnění zákonné podmínky 

uvedené v § 18 odst. 2 písm. d) zákona o vyvlastnění, uvedl, že s užíváním pozemku k účelu, pro který bude 

omezeno vlastnické právo vyvlastňovaného, bude započato nejpozději do čtyř let od nabytí právní moci 

rozhodnutí o omezení vlastnického práva (dle ust. § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů).    

Vyvlastnitel řešil přípustnost vyvlastnění s vyvlastňovaným v souladu s § 5 odst.5 písm. b) zákona o 

vyvlastnění, kdy je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě na 

někoho jiného, neuplatní se § 5 odst.1  předmětného zákona ( na listu vlastnictví č. 1067, k.ú. Bochoř je 

dokladováno omezení ve smluvní volnosti zástavním právem exekutorským). 

Výzvou ze dne 17.10.2016  pod č.j. MMPr/130515/2016/On vyvlastňovací úřad vyzval vyvlastňovaného, aby 

ve lhůtě do 30 dnů od doručení usnesení (do 30.11.2016), doložil aktuální znalecký posudek o stanovení 

náhrady za vyvlastnění odpovídající odnětí vlastnického práva ke spoluvlastnickým podílům o velikosti id. ¼  

k pozemku parc.č. 2175/21 KN o výměře 384 m2(orná půda) a pozemku parc.č. 2175/24 KN o výměře 480 m2 ( 

ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Bochoř, zapsané na LV 1067, k.ú. Bochoř, obec Bochoř u 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vyhotovený na žádost vyvlastňovaného 

znalcem s příslušným oprávněním a originál dokladu, jímž bude prokázána výše nákladů vynaložených na 

pořízení znaleckého posudku.  
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Vyvlastňovaný  tak v daném termínu neučinil (usnesení bylo spolu s výzvou doručeno fikcí) a nepředložil 

vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek zpracovaný jím zvoleným znalcem. Vyvlastňovací úřad proto dle 

dikce § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění ustanovil znalce sám, usnesením vydaným dne 6.12.2016 pod 

sp.zn.2016/127413/STAV/SU/On,  č.j.MMPr/154110/2016/On a uložil mu písemně vypracovat znalecký 

posudek ve věci stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva k předmětnému pozemku s vyčíslením ceny 

zjištěné podle oceňovacího předpisu i ceny v čase a místě obvyklé ve lhůtě do 13.1.2017. 

Znalecký posudek č.1441-2/2017 vypracovaný dne 11.1.2017 znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a podniků v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, Ing. Danem 

Hosem, nábř. Dr. E. Beneše 2005/12, 750 02 Přerov I – Město, byl vyvlastňovacímu úřadu doručen osobně dne 

12.1.2017, tedy je podkladem pro stanovení náhrady obvyklé ceny práva odpovídajícího odnětí vlastnického 

práva ke  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/
4 ve výši 27700,- Kč. 

 

 

V předmětném vyvlastňovacím řízení váznou na předmětných pozemcích práva třetích osob, jenž vyvlastněním 

zanikají. Vyvlastňovací úřad jako správní orgán ve výroku o náhradě za vyvlastnění nemohl určit jakou částku 

je vyvlastnitel povinen poskytnout zástavním věřitelům, jelikož nebyla předložena dohoda (která měla být 

připojena k žádosti o vyvlastnění v souladu s § 18 odst.3 písm.f) zákona o vyvlastnění) vyvlastňovaného o 

rozdělení náhrady s těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou věcná práva zanikající 

vyvlastněním. Tudíž v souladu s §14 odst.2 zákona o vyvlastnění uložil správní orgán vyvlastniteli, aby náhradu 

za vyvlastnění složil do úschovy u příslušného soudu (OS Přerov). 

Dne 18.10.2016 bylo správnímu orgánu prostřednictvím mailové korespondence zasláno vyrozumění o 

postoupení uvědomění o zahájení řízení a to kdy Finanční úřad pro Královohradecký kraj, Územní pracoviště 

v Hradci Králové, dle dikce zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupil 

oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení učiněno vyvlastňovacím úřadem Finančnímu úřadu pro Olomoucký 

kraj, územní pracoviště Přerov, neboť nebyl příslušný v daném řízení. Vyvlastňovací úřad následně vedl řízení 

s příslušným orgánem. 

 

Dne 30.1.2017 byla pod č.j.  MMPr/013627/2017 doručena omluva z ústního jednání věřitele : Dopravní 

podnik, hl.m. Prahy, a.s., zastoupena JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 

Praha 2, ve které je uvedeno, že věřitel vyslovuje souhlas, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti. 

Dne 21.2.2017 bylo pod č.j. MMPr/024708/2017doručeno sdělení zmocněnce věřitele Města Trutnov, 

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, advokátky JUDr. Blanky Mourové, U Nemocnice 83, 541 01 Trutnov o 

uplatnění nároku zástavního věřitele na vyplacení dosud nezaplacené částky pohledávky -19.853 Kč - jistina, 

98.936 Kč-úrok z prodlení do 8.3.2017, 812 Kč-náklady předchozího řízení, 4.014,40 -náklady oprávněného 

v exekučním řízení, 5.337,50 -dosud nezaplacená část nákladů exekučního řízení, částka vyčíslena ke dni 

8.3.2017 celkem na 128.979,90Kč. 

 

Dle § 14 odst.2 zákona o vyvlastnění „Váznou-li na pozemku nebo stavbě věcná práva, která vyvlastněním 

zanikají a mají-li být z náhrady pro vyvlastňovaného uhrazeny zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo 

oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva dosud nesplacené pohledávky, vyvlastňovací úřad rozhodne o 

náhradě pro vyvlastňovaného a určí, jakou část z této náhrady vyvlastnitel poskytne uvedeným osobám na 

základě předložené dohody o rozdělení náhrady s úředně ověřenými podpisy smluvních stran,  jinak uloží 

vyvlastniteli složit náhradu do úschovy soudu, v jehož obvodu je pozemek nebo stavba“.  V souladu s výše 

uvedeným ustanovením vyvlastňovací úřad sdělil dne 24.2.2017 pod č.j. MMPr/ 026067/2017/On zmocněnci 

zástavního věřitele, že tato dohoda nebyla předložena. Taktéž upozornil, že na pozemku vázne více zástavních 

práv.  

 Po shromáždění všech podkladů opatřením ze dne 13.1.2017 nařídil vyvlastňovací úřad ústní jednání, a to na 

den 6.3.2017 v 9.00 hodin na Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

stavební úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem.  

V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že řešil přípustnost vyvlastnění s vyvlastňovaným v souladu s § 5 odst. 5 

písm. b) zákona o vyvlastnění, kdy je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, 

rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo 
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k pozemku nebo ke stavbě na někoho jiného, neuplatní se § 5 odst.1  předmětného zákona (na listu vlastnictví č. 

1067, k.ú. Bochoř je dokladováno omezení ve smluvní volnosti zástavním právem exekutorským). Lhůta pro 

splnění  90-ti dnů se s ohledem na § 5 odst.5 písm. b) zákona o vyvlastnění, nevyžadovala. 

 

K ústnímu jednání se dostavila zástupkyně vyvlastnitele, spol. Dopravoprojekt Brno, a.s., dle pověření, Ing. 

Ivana Vyskočilová, která právem zastupování disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění. 

Vyvlastňovaný  a taktéž zástavní věřitelé (mimo Dopravního podniku hl. m Prahy, jenž omluvil účast, viz výše) 

se k ústnímu jednání nedostavili.  

Vyvlastňovací úřad na základě žádosti předal při ústním jednání zástupkyni vyvlastnitele jedno paré znaleckého  

posudku č. 1441-2/2017. Se způsobem stanovení náhrady byla zástupkyně vyvlastnitele seznámena. 

V průběhu ústního jednání byl zástupkyni vyvlastnitele předán originál faktury- daňového dokladu za zhotovený 

znalecký posudek. 

Po zahájení ústního jednání seznámil zástupce stavebního úřadu přítomnou s dosavadními výsledky řízení a dal 

jí možnost, aby nahlédla do podkladů rozhodnutí. Opětovně jí upozornil na to, že námitky proti vyvlastnění 

musí účastníci uplatnit nejpozději do skončení tohoto ústního jednání, neboť k později uplatněným námitkám a 

důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží. 

Zástupkyně vyvlastnitele neměla  při ústním jednání žádné námitky. Vzhledem k tomu, že náhrada za 

vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného 

v době rozhodování o vyvlastnění. Ocenění odnímaného práva bylo stanoveno v souladu s ustanovením §10 

odst. 1 písm. a) zákona o vyvlastnění. 

Před vydáním rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k předmětným pozemkům vyvlastňovací úřad písemně 

oznámil účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a to opatřením ze dne 

6.3.2017, č.j. MMPR/030200/2017/On s tím, že po uplynutí 5ti dnů ode dne posledního doručení správní orgán 

ve věci rozhodne. Poslední doručení připadlo na den 20.03.2017 ( doručeno vyvlastňovanému fikcí). 

 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

-úředně ověřená kopie plné moci ze dne 10.3.2016 

-originál z výpisu LV1067 

-kopie znaleckého posudku č.3510-046/2016, dodatek ke znaleckému posudku č.1 

-kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

-CD- Územní rozhodnutí, Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, koordinační situace 

stavby 

 

                

• Vyrozumění o postoupení dle ust.§75 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Uvědomění o zahájení řízení  ze dne 12.10.2016 MMPr/129165/2016/On 

 

• Výzva vyvlastňovanému, č.j. MMPr/130515/2016/On ze dne 17.10.2016 k doložení aktuálního 

znaleckého posudku 

• Objednávka znaleckého posudku pro Ing. Hose, 6.12.2016 

• Usnesení ustanovení znalcem ze dne 6.12.2016, č.j. MMPr/154110/2016/On 

• Originál znaleckého posudku č. 1441-2/2017 ze dne  11.1.2017 

• Kopie faktury č.0217 za zhotovený znalecký posudek 

• Nařízení ústního jednání ze dne 13.01.2017, č.j. MMPr/004841/2017/On 

• Omluva z ústního jednání , MMPr/013627/2017/On 

• Sdělení adv. JUDr. B.Mourové, zástupkyně dle plné moci ze dne 15.12.2000 pro Město Trutnov , 

MMPr/024708/2017/On 

• Sdělení MMPr zástupci zástavního věřitele, JUDr. B. Mourové, MMPr/026067/2017/On ze dne 

24.2.2017 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 6.3.2017 č.j. MMPr/011153/2017/On 

• Oznámení-seznámení s podklady pro rozhodnutí, MMPr/030200/2017/On 
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Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o vyvlastnění o odnětí  

spoluvlastnického podílu o velikosti id. ¼  k pozemku na základě splněných zákonných podmínek pro 

vyvlastnění. 

 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov s vyrozuměním o právech, která zanikla. 

U pozemku parc.č. 2175/21 KN o výměře 384m2 a pozemku parc.č. 2175/24 KN o výměře 480m2   bude 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, obec Bochoř a 

katastrální území Bochoř vyznačené vlastnické právo   pro ČESKOU REPUBLIKU s příslušností hospodařit 

s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 

4. 

 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňované bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí. 

 

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

 

 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaná v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaná v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňované náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 
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• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.  

• Výrok podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je 

krajský soud. Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v 

občanském soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu; zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 

pozbývá platnosti i výrok podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Mgr. Lívia Onofrejová 

                                                                   referentka oddělení stavební úřad 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce - společnosti 

Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 

Roman Pícha, K Táboru č.p. 23, 542 42  Pilníkov 

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IDDS: scxg8vg 

Voborník Tomáš, Mgr., - soudní exekutor, IDDS: tb3negn 

Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: d7itegh 

Kiselová Simona, Mgr., soudní exekutor, IDDS: v3t6rv4 

Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IDDS: d47g8e3 

JUDr. Blanka Mourová, IDDS:wm5j6g 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IDDS: i48ae3q 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, IDDS: bahn6v7 

Ostatní: 

SÚ - ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení stavební úřad 

Bratrská 34, 750 11, Přerov 2 

Spis zn.: 2016/127403/STAV/SU/On Přerov, dne 22.03.2017 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/035184/2017/On 

Mgr.Lívia Onofrejová  

581 268 638 

livia.onofrejova@prerov.eu 

 

 
Žadatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, zastoupena na 

základě plné moci 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2, dále jen 

„vyvlastnitel“ 

 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 3/2017 

 VYVLASTNĚNÍ  

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

10.10.2016 podala  

ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, zastoupena na 

základě plné moci 

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2, dále jen 

„vyvlastnitel“ a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků provedeného vyvlastňovacího řízení 

rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

 
I. Vlastnické právo odpovídající spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ¼ pozemku parc.č. 551/3 

(orná půda) o výměře 82 m2 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 2419  pro obec 511382 Přerov  a katastrální území 735001 

Lověšice u Přerova, který je ve spoluvlastnictví pana Romana Píchy, nar. 24.6.1963, bytem 

K Táboru 23, 542 42  Pilníkov (dále jen „vyvlastňovaný“) a vyvlastnitele 

                                       

                                              se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn. že uvedený spoluvlastnický podíl k pozemku  

parc.č. 551/3(orná půda) o výměře 82 m2 v katastrálním území Lověšice u Přerova přechází do 

vlastnictví ČESKÉ REPUBLIKY s příslušností hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, a vyvlastnitel se tak stane 

výlučným vlastníkem výše specifikovaného pozemku. 
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II. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva , jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, náleží 

vyvlastňovanému náhrada v celkové výši 540,- Kč (slovy: pětsetčtyřicet korun českých). Výše 

náhrady za vyvlastnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 1440-1/2017 vyhotoveným ke dni 

11.1.2017 znalcem Ing. Danem Hosem, IČ 43603386, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 750 02 

Přerov.  

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu úřadu 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 750,- Kč (slovy: třitisícesedmsetpadesát korun 

českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 1440-1/2017 pro stanovení náhrady za 

omezení vlastnického práva byl vyhotoven znalcem ustanoveným vyvlastňovacím úřadem 

v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 

je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet statutárního města 

Přerova, vedený u České spořitelny a.s., Pobočka Přerov, č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní 

symbol platby 1006000005. 

 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňovanému náhradu 

za vyvlastnění ve výši 540,- Kč ( slovy: pětsetčtyřicet korun českých), jednorázově a nejpozději do 60 

kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 písm.c) zákona o vyvlastnění  

v  souladu s § 14 odst.2 zákona o vyvlastnění bude vyvlastnitelem tato náhrada složena do úschovy 

příslušného soudu, v jehož obvodu je pozemek. 

 

2.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle 

ustanovení § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

3.Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, vyznačené vlastnické právo k pozemku parc.č. 551/3 KN o 

výměře 82 m2 pro obec Přerov a katastrální území Lověšice u Přerova pro ČESKOU REPUBLIKU 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno 

Roman Pícha, nar. 24.6.1963, bytem K Táboru 23, 542 42  Pilníkov 

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, Evropská č.p. 663/132,160 00  Praha 6-Dejvice 

Voborník Tomáš, Mgr., - soudní exekutor, 9. května č.p. 215,533 72  Moravany u Holic 

Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, Ječná č.p. 479,Poříčí,541 03  Trutnov 3 

Kiselová Simona, Mgr., soudní exekutor, Karola Śliwky č.p. 125/20,Fryštát,733 01  Karviná 1 

Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Pražská č.p. 1156,393 01  Pelhřimov 

Město Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165,Vnitřní Město,541 01  Trutnov 1, zastoupeno dle plné moci ze dne 

15.12.2000 advok. JUDr. Blankou Mourovou, se sídlem u Nemocnice 83, 541 01 Trutnov 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, akciová společnost, Sokolovská č.p. 42/217,190 00  Praha 9-

Vysočany  

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická č.p. 2020/4,130 00  Praha 3-Vinohrady 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova č.p. 2831/4,Přerov I-Město,750 02  

Přerov 2  
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Odůvodnění: 
Dne 10.10.2016 podala ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, zastoupena na 

základě plné moci Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2 

(dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení 

stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, žádost na zahájení vyvlastňovacího řízení a vydání 

rozhodnutí o odnětí spoluvlastnického podílu o velikosti id. ¼  k pozemku  parc.č.551/3 (orná půda) o výměře 

82 m2 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 

2419  pro obec 511382 Přerov  a katastrální území 735001 Lověšice u Přerova, který  je ve spoluvlastnictví 

pana Romana Píchy, nar. 24.6.1963, bytem K Táboru 23, 542 42  Pilníkov (dále jen „vyvlastňovaný“) a 

vyvlastnitele. 

 

Účelem vyvlastnění je získání  výlučných práv k pozemku parc.č. 551/3 KN o výměře 82 m2 

v katastrálním území Lověšice u Přerova do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby), pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, 

stavba 0136 Říkovice - Přerov".   

 

Výstavba dálnice D1 je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou v bodě B.7.1.Průvodní zprávy územního plánu 

města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní návrhové prvky na dálniční a silniční síti – D.1.1 – 

výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a údržby dálnic).  

Veřejně prospěšná stavba "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" byla povolena územním rozhodnutím 

č. 32/2006 vydaným dne 3.3.2006 pod č.j. SÚ3229/2005-Kl, které bylo změněno rozhodnutím ze dne 25.7.2006, 

č.j.KUOK/52899/2006-4/821, a které nabylo právní moci dne 12.8.2006.  

Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 Zastupitelstvem 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009. Dne 

15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 Územního plánu 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.05.2013. 

 

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice  - Přerov" lze tedy 

v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

Vyvlastnitel v návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení, který byl dne 10.10.2016 doručen zdejšímu 

vyvlastňovacímu úřadu pod č.j. MMPr/127403/2016/On, v souladu s požadavkem splnění zákonné podmínky 

uvedené v § 18 odst. 2 písm. d) zákona o vyvlastnění, uvedl, že s užíváním pozemku k účelu, pro který bude 

omezeno vlastnické právo vyvlastňovaného, bude započato nejpozději do čtyř let od nabytí právní moci 

rozhodnutí o omezení vlastnického práva (dle ust. § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů).   

Vyvlastnitel řešil přípustnost vyvlastnění s vyvlastňovaným v souladu s § 5 odst.5 písm. b) zákona o 

vyvlastnění, kdy je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě na 

někoho jiného, neuplatní se § 5 odst.1  předmětného zákona ( na listu vlastnictví č. 2419, k.ú. Lověšice u 

Přerova je dokladováno omezení ve smluvní volnosti zástavním právem exekutorským). 

Výzvou ze dne 17.10.2016  pod č.j. MMPr/130543/2016/On vyvlastňovací úřad vyzval vyvlastňovaného, aby 

ve lhůtě do 30 dnů od doručení usnesení (do 30.11.2016), doložil aktuální znalecký posudek o stanovení 

náhrady za vyvlastnění odpovídající odnětí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ¼  

k pozemku parc.č. 551/3  KN o výměře 82 m2 (orná půda) v katastrálním území Lověšice u Přerova, zapsané na 

LV 2419, obec Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vyhotovený na 

žádost vyvlastňovaného znalcem s příslušným oprávněním a originál dokladu, jímž bude prokázána výše 

nákladů vynaložených na pořízení znaleckého posudku. Vyvlastňovaný  tak v daném termínu neučinil (usnesení 

bylo spolu s výzvou doručeno fikcí) a nepředložil vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek zpracovaný jím 

zvoleným znalcem.  
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Vyvlastňovací úřad proto dle dikce § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění ustanovil znalce sám, usnesením vydaným 

dne 6.12.2016 pod sp.zn.2016/127403/STAV/SU/On,  č.j.MMPr/154028/2016/On a uložil mu písemně 

vypracovat znalecký posudek ve věci stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva k předmětnému pozemku 

s vyčíslením ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu i ceny v čase a místě obvyklé ve lhůtě do 13.1.2017. 

Znalecký posudek č.1440-1/2017 vypracovaný dne 11.1.2017 znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a podniků v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, Ing. Danem 

Hosem, nábř. Dr. E. Beneše 2005/12, 750 02 Přerov I – Město, byl vyvlastňovacímu úřadu doručen osobně dne 

12.1.2017, tedy je podkladem pro stanovení náhrady ve výši ceny práva odpovídajícího odnětí vlastnického 

práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ¼ ve výši 540,- Kč. 

 

V předmětném vyvlastňovacím řízení váznou na předmětných pozemcích práva třetích osob, jenž vyvlastněním 

zanikají. Vyvlastňovací úřad jako správní orgán ve výroku o náhradě za vyvlastnění nemohl určit jakou částku 

je vyvlastnitel povinen poskytnout zástavním věřitelům, jelikož nebyla předložena dohoda (která měla být 

připojena k žádosti o vyvlastnění v souladu s § 18 odst.3 písm.f) zákona o vyvlastnění) vyvlastňovaného o 

rozdělení náhrady s těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou věcná práva zanikající 

vyvlastněním. Tudíž v souladu s §14 odst.2 zákona o vyvlastnění uložil správní orgán vyvlastniteli, aby náhradu 

za vyvlastnění složil do úschovy u příslušného soudu (OS Přerov). 

Dne 18.10.2016 bylo správnímu orgánu prostřednictvím mailové korespondence zasláno vyrozumění o 

postoupení uvědomění o zahájení řízení, a to kdy Finanční úřad pro Královohradecký kraj, Územní pracoviště 

v Hradci Králové, dle dikce zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupil 

oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení  učiněno vyvlastňovacím úřadem Finančnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, územní pracoviště Přerov, neboť nebyl příslušný v daném řízení. Vyvlastňovací úřad následně 

vedl řízení s příslušným orgánem. 

Dne 30.1.2017 byla pod č.j.  MMPr/013627/2017 doručena omluva z ústního jednání věřitele : Dopravní 

podnik, hl.m. Prahy, a.s., zastoupena JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 

Praha 2, ve které je uvedeno, že věřitel vyslovuje souhlas, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti. 

Dne 21.2.2017 bylo pod č.j. MMPr/024707/2017doručeno sdělení zmocněnce věřitele Města Trutnov, 

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, advokátky JUDr. Blanky Mourové, U Nemocnice 83, 541 01 Trutnov o 

uplatnění nároku zástavního věřitele na vyplacení dosud nezaplacené částky pohledávky -19.853 Kč - jistina, 

98.936 Kč-úrok z prodlení do 8.3.2017, 812 Kč-náklady předchozího řízení, 4.014,40 -náklady oprávněného 

v exekučním řízení, 5.337,50 -dosud nezaplacená část nákladů exekučního řízení, částka vyčíslena ke dni 

8.3.2017 celkem na 128.979,90Kč. 

Dle § 14 odst.2 zákona o vyvlastnění „Váznou-li na pozemku nebo stavbě věcná práva, která vyvlastněním 

zanikají a mají-li být z náhrady pro vyvlastňovaného uhrazeny zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo 

oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva dosud nesplacené pohledávky, vyvlastňovací úřad rozhodne o 

náhradě pro vyvlastňovaného a určí, jakou část z této náhrady vyvlastnitel poskytne uvedeným osobám na 

základě předložené dohody o rozdělení náhrady s úředně ověřenými podpisy smluvních stran,  jinak uloží 

vyvlastniteli složit náhradu do úschovy soudu, v jehož obvodu je pozemek nebo stavba“.  

 

V souladu s výše uvedeným ustanovením vyvlastňovací úřad sdělil dne 24.2.2017 pod č.j. MMPr/ 

026067/2017/On zmocněnci zástavního věřitele, že tato dohoda nebyla předložena. Taktéž upozornil, že na 

pozemku vázne více zástavních práv.  

 

Po shromáždění všech podkladů opatřením ze dne 13.1.2017 nařídil vyvlastňovací úřad ústní jednání, a to na 

den 6.3.2017 v 9.30 hodin na Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

stavební úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem.  
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V žádosti vyvlastnitel prohlašuje, že řešil přípustnost vyvlastnění s vyvlastňovaným v souladu s § 5 odst. 5 

písm. b) zákona o vyvlastnění, kdy je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, 

rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo 

k pozemku nebo ke stavbě na někoho jiného, neuplatní se § 5 odst.1  předmětného zákona (na listu vlastnictví č. 

2419, k.ú. Lověšice u Přerova je dokladováno omezení ve smluvní volnosti zástavním právem exekutorským). 

Lhůta pro splnění  90-ti dnů se s ohledem na § 5 odst.5 písm. b) zákona o vyvlastnění, nevyžadovala. 

 

 

K ústnímu jednání se dostavila zástupkyně vyvlastnitele, spol. Dopravoprojekt Brno, a.s., dle pověření, Ing. 

Ivana Vyskočilová, která právem zastupování disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění. 

Vyvlastňovaný  a taktéž zástavní věřitelé (mimo Dopravního podniku hl. m Prahy, jenž omluvil účast, viz výše) 

se k ústnímu jednání nedostavili.  

Vyvlastňovací úřad na základě žádosti předal při ústním jednání zástupkyni vyvlastnitele jedno paré znaleckého  

posudku č. 1440-1/2017. Se způsobem stanovení náhrady byla zástupkyně vyvlastnitele seznámena. 

V průběhu ústního jednání byl zástupkyni vyvlastnitele předán originál faktury- daňového dokladu za zhotovený 

znalecký posudek. 

Po zahájení ústního jednání seznámil zástupce stavebního úřadu přítomnou s dosavadními výsledky řízení a dal 

jí možnost, aby nahlédla do podkladů rozhodnutí. Opětovně ji upozornil na to, že námitky proti vyvlastnění 

musí účastníci uplatnit nejpozději do skončení tohoto ústního jednání, neboť k později uplatněným námitkám a 

důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží. 

Zástupkyně vyvlastnitele neměla  při ústním jednání žádné námitky. Vzhledem k tomu, že náhrada za 

vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného 

v době rozhodování o vyvlastnění. Ocenění odnímaného práva bylo stanoveno v souladu s ustanovením §10 

odst.1 písm. b) zákona o vyvlastnění. 

Před vydáním rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k předmětným pozemkům vyvlastňovací úřad písemně 

oznámil  účastníkům řízení, že mají možnost seznámit  se s podklady před vydáním rozhodnutí  a to opatřením 

ze dne 6.3.2017, č.j. MMPR/030174/2017/On s tím, že po uplynutí 5ti dnů ode dne posledního doručení správní 

orgán ve věci rozhodne. Poslední doručení připadlo na den 20.03.2017 (doručeno vyvlastňovanému fikcí). 

 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

-úředně ověřená kopie plné moci ze dne 10.3.2016 

-originál z výpisu LV 2419 

-kopie znaleckého posudku č.3511-047/2016, dodatek ke znaleckému posudku č.1 

-kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

-CD- Územní rozhodnutí, Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, koordinační situace 

stavby 

                

• Vyrozumění o postoupení dle ust.§75 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Uvědomění o zahájení řízení  ze dne 12.10.2016 MMPr/129245/2016/On 

 

• Výzva vyvlastňovanému, č.j. MMPr/130543/2016/On ze dne 17.10.2016 k doložení aktuálního 

znaleckého posudku 

• Objednávka znaleckého posudku pro Ing. Hose, 6.12.2016 

• Usnesení ustanovení znalcem ze dne 6.12.2016, č.j. MMPr/154028/2016/On 

• Originál znaleckého posudku č. 1440-1/2017 ze dne  11.1.2017 

• Kopie faktury č.0117 za zhotovený znalecký posudek 

• Nařízení ústního jednání ze dne 13.01.2017, č.j. MMPr/004895/2017/On 

• Omluva z ústního jednání , MMPr/013627/2017/On 

• Sdělení adv. JUDr. B.Mourové, zástupkyně dle plné moci ze dne 15.12.2000 pro Město Trutnov , 

MMPr/024707/2017/On 

• Sdělení MMPr zástupci zástavního věřitele JUDr. B.Mourové, MMPr/026067/2017/On, ze dne 

24.2.2017 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 6.3.2017 č.j. MMPr/011190/2017/On 
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• Oznámení-seznámení s podklady pro rozhodnutí, MMPr/030174/2017/On 

 

Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o vyvlastnění o odnětí  

spoluvlastnického podílu  o velikosti id. ¼  k pozemku na základě splněných zákonných podmínek pro 

vyvlastnění. 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov s vyrozuměním o právech, která zanikla. 

U pozemku  parc.č. 551/3 ( orná půda) bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Přerov, obec Přerov a katastrální území Lověšice u Přerova vyznačeno vlastnické právo 

pro ČESKOU REPUBLIKU s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 

65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňované bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaná v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaná v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 

lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňované náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

 

 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu 
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• Výrok podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je 

krajský soud. Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v 

občanském soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu; zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 

pozbývá platnosti i výrok podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                  Mgr. Lívia Onofrejová 

                                                                   referentka oddělení stavební úřad 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce - společnosti 

Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 

Roman Pícha, K Táboru č.p. 23, 542 42  Pilníkov 

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IDDS: scxg8vg 

Voborník Tomáš, Mgr., - soudní exekutor, IDDS: tb3negn 

Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: d7itegh 

Kiselová Simona, Mgr., soudní exekutor, IDDS: v3t6rv4 

Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IDDS: d47g8e3 

JUDr. Blanka Mourová, IDDS:wm5j6g 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IDDS: i48ae3q 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, IDDS: bahn6v7 

 

Ostatní: 

SÚ - ad/a 
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Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení stavební úřad 

Bratrská 34, 750 11, Přerov 2 

Spis zn.: 2016/132894/STAV/SU/On Přerov, dne 23.03.2017 

Č.j.: 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

MMPr/038995/2017/On 

Mgr.Lívia Onofrejová  

581 268 638 

livia.onofrejova@prerov.eu 

 

 
Navrhovatel:  

Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, jednající Ing. 

Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, 

zastoupené na základě plné moci společností  

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00  Brno,                jednající Ing. 

Alešem Trnečkou MBA, předsedou představenstva 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 4/2017 

 VYVLASTNĚNÍ  

Výroková část: 
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

vyvlastňovací úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů,  dále jen „zákon o vyvlastnění“, provedl vyvlastňovací řízení zahájené na základě návrhu, který dne 

20.10.2016 podala ČESKÁ REPUBLIKA s příslušností hospodařit s majetkem státu pro  Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, jednající Ing. Davidem Fialou, 

ředitelem Závodu Brno, zastoupena na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ:46347488, 

Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2, jednající Ing. Alešem Trnečkou MBA, předsedou 

představenstva, dále jen „vyvlastnitel“ a na základě posouzení návrhu na zahájení řízení a výsledků 

provedeného vyvlastňovacího řízení rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o vyvlastnění takto: 

 
I. Vlastnické právo k pozemku parc.č. 7166/159 (ostatní plocha, dobývací prostor) o 

výměře 657 m2 zapsaném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 

Přerov, na listu vlastnictví č. 4323 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 

Přerov, který je ve výlučném vlastnictví paní Heleny Müllerové, bytem Šířava 11, 750 02 

Přerov (dále jen „vyvlastňovaná“), zastoupené v tomto řízení opatrovníkem, Mgr. 

Kristinou Onyščukovou, nar. 31.05.1977, bytem Osek nad Bečvou, č.p. 161, 751 22 Osek 

Nad Bečvou 

                                       

                                              se odnímá 

a toto vlastnické právo přechází na vyvlastnitele, tzn.  že pozemek parc.č. 7166/159 (ostatní plocha, 

dobývací prostor) o výměře 657 m2 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov na listu vlastnictví č. 4323 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 

Přerov, přechází do vlastnictví ČESKÉ REPUBLIKY s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 
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II. Za vyvlastnění odnětím vlastnického práva, jak je popsáno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, 

náleží vyvlastňované náhrada v celkové výši 217.440 Kč (slovy: 

dvěstěsedmnácttisícčtyřistačtyřicet korun českých). Výše náhrady za vyvlastnění byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 1443-4/2017 vyhotoveným ke dni 30.1.2017 znalcem 

Ing. Danem Hosem, IČ 43603386, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 750 02 Přerov.  

III. Vyvlastnitel je povinen dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění nahradit vyvlastňovacímu 

úřadu náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 750,- Kč (slovy: 

třitisícesedmsetpadesát korun českých), neboť výše specifikovaný znalecký posudek č. 

1443-4/2017 pro stanovení náhrady za omezení vlastnického práva byl vyhotoven znalcem 

ustanoveným vyvlastňovacím úřadem v souladu s § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění. 

Náhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku je splatná do 15 dnů ode dne nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí na účet statutárního města Přerova, vedený u České 

spořitelny a.s., Pobočka Přerov, č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní symbol platby 

1006000006. 

 

Pro výše popsané odnětí vlastnického práva se stanoví tyto podmínky: 

1.Vyvlastnitel je povinen dle § 24 odst. 4 písm. a) zákona o vyvlastnění uhradit vyvlastňované náhradu za 

vyvlastnění ve výši 217.440 Kč (slovy: dvěstěsedmnácttisícčtyřistačtyřicet korun českých), jednorázově a 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Jelikož oprávněná osoba není 

známa, v souladu s § 13 odst. 2 zákona o vyvlastnění bude vyvlastnitelem tato náhrada složena do úschovy 

soudu (podle § 289 odst.1 zákona č. 292/2013Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů, pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění). 

2.S užíváním předmětu vyvlastnění pro účel, pro nějž se odnímá vlastnické právo, musí být podle 

ustanovení § 3c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, započato nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

IV. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, vyznačené vlastnické právo k pozemku  parc.č. 7166/159 

(ostatní plocha, dobývací prostor) o výměře 657 m2 , obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 

Přerov  pro ČESKOU REPUBLIKU s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno 

Müllerová Helena, datum, narození není známo, bytem Šířava 11, 750 02 Přerov 

 

Odůvodnění: 

Dne 20.10.2016  podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 

Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem 

Kounicova 271/13, 602 00 Brno, (dále jen "vyvlastnitel"), u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,  jako vyvlastňovacího úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 

písm. a) a  § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o vyvlastnění“, žádost na zahájení 

vyvlastňovacího řízení a vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č.71646/159 (ostatní 

plocha, dobývací prostor) o výměře 657 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 4323 pro obec 511382 Přerov a 

katastrální území 734713 Přerov. 

Dotčený pozemek je ve výlučném vlastnictví paní Heleny Müllerové, datum narození není známo, bytem Šířava 

11,750 02 Přerov (dále jen „vyvlastňovaná). 
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Účelem vyvlastnění je získání práv k pozemku, jak je definován výše, do vlastnictví České republiky, s 

příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby),  pro uskutečnění veřejně 

prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov".   

 

Statutární město Přerov má platný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 Zastupitelstvem 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009. Dne 

15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 Územního plánu 

města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.05.2013. 

Výstavba dálnice D1 je veřejně prospěšnou stavbou vymezenou v bodě B.7.1.Průvodní zprávy územního plánu 

města Přerova, právní stav po změně č.1 (Doprava-hlavní návrhové prvky na dálniční a silniční síti – D.1.1 – 

výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a údržby dálnic).  

Veřejně prospěšná stavba "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" byla povolena územním rozhodnutím 

č. 32/2006 vydaným dne 3.3.2006 pod č.j. SÚ3229/2005-Kl, které bylo změněno rozhodnutím ze dne 25.7.2006, 

č.j.KUOK/52899/2006-4/821 a které nabylo právní moci dne 12.8.2006.  

Za účelem realizace této veřejně prospěšné stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice  - Přerov" lze tedy 

v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „ stavební zákon“, odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám. 

 

Vyvlastňovací úřad poté, co obdržel návrh na zahájení řízení o vyvlastnění, kontaktoval písemně dne 

26.10.2016 Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

s žádostí o poskytnutí osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel o vyvlastňovaných, přičemž 

mu bylo dne 2.11.2016 sděleno, že v informačním systému evidence obyvatel údaje o vyvlastňované nebyly 

nalezeny, a dále bylo vyvlastňovacímu úřadu sděleno, že ani v odkládací evidenci na pracovišti ohlašovny 

pobytu nebyly nalezeny žádné osobní údaje vyvlastňované.  

Podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění v souladu s ustanovením § 32 odst. 4 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ správní řád“ ustanoví správní orgán účastníkům, kteří 

nejsou známi, jejichž pobyt není znám, nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu, opatrovníka. Dle 

správního řádu se jedná o ustanovení toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou 

vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, nebrání-li jí v tom závažné důvody. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vyvlastňovanou nelze ztotožnit a správní orgán neměl žádnou informaci o jejím 

pobytu, ustanovil  dne 7.11.2016 pod č.j. MMPr/140658/2016/On opatrovníkem obec, na jejímž území měla 

vyvlastňovaná dle informací z operátu katastru nemovitostí poslední známý trvalý pobyt. Obec pověřila 

výkonem funkce opatrovníka zaměstnance Magistrátu města Přerova, konkrétně paní Mgr. Kristinu 

Onyščukovou, nar. 31.05.1977, bytem Osek nad Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou (dále jen 

„opatrovník vyvlastňované“). 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, podle 

ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu vyzval dne 29.11.2016 pod č.j. MMPr/150684/2016/On opatrovníka 

vyvlastňované, aby ve lhůtě stanovené usnesením , tj. do 15 dnů od doručení usnesení (do 21.12.2016), doložil 

aktuální znalecký posudek o stanovení výše ceny práva odpovídajícího odnětí vlastnického práva k pozemku 

parc.č. 7166/159 o výměře 657 m2 (ostatní plocha, dobývací prostor) v katastrálním území Přerov, zapsaném na 

LV 4323, k.ú. Přerov, obec Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 

vyhotovený na žádost opatrovníka vyvlastňované znalcem s příslušným oprávněním a 2x originál dokladu, jímž 

bude prokázána výše nákladů vynaložených na pořízení znaleckého posudku. 

Opatrovník vyvlastňované tak v daném termínu neučinil a nepředložil vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek 

zpracovaný jím zvoleným znalcem. Vyvlastňovací úřad proto dle dikce § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění 

ustanovil znalce sám, usnesením vydaným dne 22.12.2016 pod sp.zn.2016/132894/STAV/SU/On,  

č.j.MMPr/160409/2016/On a uložil mu písemně vypracovat znalecký posudek ve věci stanovení náhrady za 

odnětí vlastnického práva k předmětnému pozemku s vyčíslením ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu i 

ceny v čase a místě obvyklé ve lhůtě do 31.01.2017. 

 

 

Znalecký posudek č.1443-4/2017 vypracovaný dne 30.01.2017 znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a podniků v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, Ing. Danem 
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Hosem, nábř. Dr. E. Beneše 2005/12, 750 02 Přerov I – Město, byl vyvlastňovacímu úřadu doručen osobně dne 

31.01.2017. 

 

Opatřením ze dne 31.01.2017 vyvlastňovací úřad nařídil ústní jednání na den 22. března (středa) 2017 v 9.00 

hodin na Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

K ústnímu jednání se dostavila zástupkyně vyvlastnitele, spol. Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se 

sídlem  Kounicova 271/13, 602 00  Brno, dle pověření, Ing. Ivana Vyskočilová, která právem zastupování 

disponovala dle plné moci doložené k žádosti o vyvlastnění a opatrovník vyvlastňované - paní Mgr.Kristina 

Onyščuková, Osek nad Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou, ztotožněny dle občanských průkazů. 

V průběhu ústního jednání byli účastníci řízení seznámeni s jeho dosavadními výsledky a byli opakovaně 

poučeni, že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

neboť k později uplatněným námitkám a důkazům se v souladu s § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění nepřihlíží.  

V průběhu ústního jednání byla zástupkyně vyvlastnitele i opatrovník vyvlastňované seznámeni se způsobem 

stanovení náhrady a se znaleckým posudkem č.1443-4/2017, který je podkladem pro stanovení náhrady za 

vyvlastnění ve výši 217.440,-Kč. Zástupkyni vyvlastnitele byl předán originál daňového dokladu - faktury 

vystavené znalcem za zhotovení znaleckého posudku a jedno paré znaleckého posudku. Opatrovník 

vyvlastňované a taktéž zástupce vyvlastnitele neměli při ústním jednání žádné námitky.  

Vzhledem k tomu, že náhrada za vyvlastnění byla stanovena na základě ocenění, bylo ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. Ocenění odnímaného práva ve výši 

217.440,- Kč (cena zjištěná) bylo stanoveno v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona o 

vyvlastnění.   

Vzhledem ke skutečnosti, že se ústního jednání zúčastnili všichni účastníci řízení, byli poučeni, že v průběhu 

ústního jednání mohou vyjádřit svá stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, měli tak možnost uplatnit 

svá práva dle § 36 odst. 3 správního řádu. 

Vyvlastňovací úřad uvádí, že vyvlastnitel ve vyvlastňovacím řízení doložil splnění podmínek stanovených v § 5 

odst. 1 a 2  zákona o vyvlastnění, když vyvlastňovacímu úřadu předložil návrh smlouvy o převodu  vlastnického 

práva,  znalecký posudek č. 3596-132/2016 vyhotovený dne 1.8.2016 a průvodní přípis s informací o účelu 

vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku od 

vyvlastňované s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva 

vyvlastněním. Tento průvodní přípis se smlouvou a znaleckým posudkem nebyl vyvlastňované doručen, jelikož 

adresát jakožto vyvlastňovaná byl na uvedené adrese neznámý. 

Dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění je vyvlastnění přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů 

uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem. V žádosti vyvlastnitel uvádí, že dle § 5 odst. 5 zákona o vyvlastnění se nevyžaduje 

splnění podmínek uvedených v §5 předmětného zákona, není-li vyvlastňovaný znám nebo není-li znám jeho 

pobyt, nebo nepodařilo-li se mu doručit na známou adresu, tudíž že se mu na základě výše uvedených 

skutečností nepodařilo uzavřít smlouvu o odnětí vlastnického práva k pozemku parc.č.7166/159 (ostatní plocha, 

dobývací prostor) zapsaném na listu vlastnictví č. 4323 pro obec 511382 Přerov a katastrální území 734713 

Přerov, jehož vlastníkem  je vyvlastňovaná Helena Müllerová, datum narození není známo, bytem Šířava 

11,750 02 Přerov. 

Vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění dne 20.10.2016.  Vyvlastňovaná není známa, doručenka s datem 

6.10.2016 se vrátila odesílateli s informací „na uvedené adrese adresát neznámý“. 

 

Vyvlastňovací úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí ve věci a provedl tyto úkony: 

• Návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení, jehož přílohou bylo 

-úředně ověřená kopie plné moci ze dne 10.3.2016 

-originál z výpisu LV4323 

-kopie znaleckého posudku č.3596-132/2016 

-kopie vrácené obálky 

-kopie návrhu kupní smlouvy 

-kopie průvodního dopisu 

-kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku 

- CD-územní rozhodnutí, aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

                

• Žádost o poskytnutí osobních údajů z centrálního registru obyvatel ze dne 26.10.2016, 

MMPr/135968/2016/On 
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• Uvědomení o zahájení vyvlastňovacího řízení ze dne 26.10.2016, č.j. MMPr/136020/2016/On 

• Sdělení k žádosti MMPr/139494/2016/On 

• Usnesení-ustanovení opatrovníka ze dne 7.11.2016,č.j. MMPr/140658/2016/On 

• Pověření pro funkci opatrovníka ze dne 23.4.2015, doloženo dne 29.11.2016 

• Výzva opatrovníkovi, č.j. MMPr/150684/2016/On ze dne 29.11.2016 k doložení aktuálního znaleckého 

posudku 

• Objednávka znaleckého posudku pro Ing. Hose, 22.12.2016 

• Usnesení ustanovení znalcem ze dne 22.12.2016, č.j. MMPr/160409/2016/On 

• Originál znaleckého posudku č. 1443-4/2017 ze dne  9.9.2016 

• Kopie faktury č.0517za zhotovený znalecký posudek 

• Nařízení ústního jednání ze dne 31.1.2017, č.j. MMPr/014282/2017/On 

• Protokol o ústním jednání konaném dne 22.3.2017, č.j. MMPr/015554/2017/On 

 

 

Vyvlastňovací úřad postupoval plně v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, kdy tyto hodnotil 

samostatně i ve vzájemných souvislostech. Vyvlastňovací úřad má za to, že zjistil náležitě stav věci, o kterém 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. 

Jelikož k dohodě mezi oběma stranami v průběhu řízení nedošlo, vyvlastňovací úřad vzhledem ke všem 

zjištěným skutečnostem rozhodl dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) bod 3 zákona o vyvlastnění o odnětí  

vlastnického práva vyvlastňované k pozemku na základě splněných zákonných podmínek pro vyvlastnění. 

 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad pravomocné rozhodnutí o 

vyvlastnění k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. Katastrálnímu úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.  

U pozemku parc.č.7166/159 (ostatní plocha, dobývací prostor) pro obec 511382 Přerov a katastrální území 

734713 Přerov, o výměře 657 m2, bude vyznačeno vlastnické právo pro Českou republiku, s příslušností 

hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4. 

 

Podle ustanovení § 13 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, účastníkem řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 

rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z toho vyplývá, že pouze na základě podané 

žádosti takového účastníka, konkrétně tedy vyvlastnitele nebo vyvlastňované bude zahájeno řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Poučení: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřeným 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. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 odst. 3 má odkladný 

účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Včas podané 

a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků podle § 24 odst. 4, nemá odkladný 

účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

• Lhůtu určenou podle § 24 odst. 3 písm. c) může vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele 

podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a 

nejdéle o další 2 roky. 

• Pokud nebude ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí započato s využíváním předmětu vyvlastnění 

k účelu, pro nějž se odnímá vlastnické právo, může vyvlastňovaná v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

zákona o vyvlastnění kdykoli po uplynutí stanovené lhůty požádat vyvlastňovací úřad o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění. Tutéž možnost má vyvlastňovaná v případě, bylo-li ještě před uplynutím této 
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lhůty zrušeno či pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemků nebo stavby pro daný 

účel. 

• Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňované náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu 

vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo prodloužené podle § 25 odst. 6, popřípadě 

bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující 

využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, 

že provedené vyvlastnění se zrušuje. 

 

 

• Výrok podle § 24 odst. 3 lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Výrok 

podle § 24 odst. 4 lze projednat v občanském soudním řízení; příslušný v prvním stupni je krajský soud. 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok podle § 24 odst. 4 byl projednán v občanském 

soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

zmeškání této lhůty nelze prominout. Zrušením výroku podle § 24 odst. 3 pozbývá platnosti i výrok 

podle § 24 odst. 4. 

Žaloba podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) má odkladný účinek. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka                                                                                      Mgr. Lívia Onofrejová 

                                                                   referentka oddělení stavební úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, kterému je doručováno prostřednictvím zástupce - společnosti 

Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 

Kristina Onyščuková, Osek nad Bečvou č.p. 161, 751 22  Osek nad Bečvou 

 

  

Ostatní: 

SÚ - ad/a 

 

 

 

 

 

 

 


