Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č. j.: KUOK 97740/2022
Sp. Zn.: KÚOK/4814/2022/OSR/9071

V Olomouci dne 26. září 2022

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Bc. Iveta Běhalová
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Bc. Hana Mazurová
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0

USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení
stavebního řádu (dále jen „Odbor SR KÚOK“), jako vyvlastňovací úřad věcně a místně
příslušný k rozhodování dle ust. § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o urychlení výstavby“),
rozhodl ve věci žádosti podané dne 12. 1. 2022 Českou republikou prostřednictvím
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace s příslušností
hospodařit s majetkem státu, IČ: 659 93 390, sídlem Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4
(dále jen „vyvlastnitel“), zastoupené na základě plné moci ze dne 10. 3. 2016
společností Dopravoprojekt Brno, a. s., IČ: 463 47 488, sídlem Kounicova 271/13,
602 00 Brno (dále jen „zmocněnec vyvlastnitele“), o zahájení vyvlastňovacího řízení
ve věci vydání rozhodnutí o vyvlastnění – omezení vlastnického práva zřízením
práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku parc. č. 439/1, ostatní plocha,
o výměře 878 m2, pozemku parc. č. 438/3, orná půda, o výměře 1496 m2 a pozemku
parc. č. 439/2, orná půda, o výměře 745 m2, vše v katastrálním území Lověšice
u Přerova, obec Přerov, zapsaným na LV č. 298 u katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, katastrální pracoviště Přerov (dále také „předmětné pozemky“), a zároveň
o vydání mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona o urychlení výstavby obsahujícího
výroky podle § 24 odst. 3 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyvlastňovací zákon“), k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného v § 170
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 1 zákona o urychlení
výstavby a § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon o pozemních komunikacích“), spočívajícím
v právu uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „Dálnice
D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ konkrétně jejího stavebního projektu
označeného jako „SO 445 – Osvětlení SO 210“, takto:
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Odbor SR KÚOK podle ust. § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 2 odst. 6 zákona o urychlení
výstavby,

ustanovuje
dědicům vyvlastňované Filomény Lejskové, datum nar. 26. 11. 1895, dle výpisu z KN
neznámého pobytu, zjištěné poslední bydliště Lověšice u Přerova č. p. 68 (dále také
jako „vyvlastňovaná“), vlastníku předmětných pozemků, na ochranu jejich práv
opatrovníka

obec Horní Moštěnice, IČ: 00301264, sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní
Moštěnice.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Horní Moštěnice, IČ: 00301264, sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní
Moštěnice.

Odůvodnění
Odbor SR KÚOK obdržel dne 12. 1. 2022 žádost vyvlastnitele o zahájení
vyvlastňovacího řízení ve věci vydání rozhodnutí o vyvlastnění – omezení
vlastnického práva zřízením práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku
parc. č. 439/1, ostatní plocha, o výměře 878 m2, pozemku parc. č. 438/3, orná půda,
o výměře 1496 m2 a pozemku parc. č. 439/2, orná půda, o výměře 745 m2, vše
v katastrálním území Lověšice u Přerova, obec Přerov, zapsaným na LV č. 298
u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, a zároveň
o vydání mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona o urychlení výstavby, obsahujícího
výroky podle § 24 odst. 3 vyvlastňovacího zákona, k dosažení účelu vyvlastnění
stanoveného v § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, § 1 zákona o urychlení
výstavby a § 17 zákona o pozemních komunikacích, spočívajícího v právu uskutečnit
veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „Dálnice D1 – stavba
0136 Říkovice-Přerov“, konkrétně jejího stavebního projektu označeného jako
„SO 445 – Osvětlení SO 210“.
Vlastníkem předmětných pozemků zapsaných v KN je Filoména Lejsková, dle výpisu
z KN adresa neznámá, dle ohlašovacího listu zaslaného Státním okresním archivem
Olomouc naposledy bytem Lověšice u Přerova č.p.68.
Z výpisu z KN Odbor SR KÚOK zjistil, že vlastnické právo k předmětným pozemkům
nabyla vyvlastňovaná na základě odevzdací listiny ze dne 9. 9. 1936, pozemková
kniha vložka 319; čd. 1229/37, dle sdělení katastru nemovitostí řízení neobsahuje
listinu založenou ve sbírce listin.
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Odbor SR KÚOK odeslal dne 1. 3. 2022 žádost o zaslání informací o osobě vlastníka
pro účely vyvlastňovacího řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Dne 9. 3. 2022 bylo Odboru SR KÚOK doručeno sdělení Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových obsahující skutečnost, že žádné informace k osobě
vyvlastňovaného neeviduje.
Dle sdělení Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu bylo zjištěno, že vyvlastňovaná se narodila dne 26. 11. 1895
Lověšice u Přerova.
Dle sdělení Státního okresního archivu Přerov bylo zjištěno, že dle údajů z roku 1921
bydlela v Lověšicích v domě č. p. 68. Údaj z roku 1936 obsahuje informaci, že
vyvlastňovaná je svobodná.
Dle sdělení Státního okresního archivu Olomouc byly zjištěny následující informace,
byl nalezen ohlašovací list, z něhož je zřejmé, že vyvlastňovaná se odhlásila dne
1. 12. 1936 z důvodu odjezdu do Ameriky a s největší pravděpodobností se již zpět
nevrátila.
Bližší informace o dědicích vyvlastňované a přechodu vlastnického
k předmětným pozemkům se Odboru SR KÚOK nepodařilo zjistit.

práva

Podle ust. § 32 odst. 5 správního řádu o ustanovení opatrovníka rozhoduje správní
orgán usnesením. Podle ust. § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby, zemřela-li osoba,
která byla nebo by měla být účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu příslušnému
k vedení tohoto řízení se nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti staly
účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka. Proto Odbor SR KÚOK rozhodl, tak jak je
výše uvedeno a ustanovil dědicům vyvlastňované opatrovníka. Funkce opatrovníka
zaniká dnem, kdy pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven.
Ve zmíněném případě by jako vhodný opatrovník připadalo v prvé řadě v úvahu
statutární město Přerov, jakožto obec, na níž se nachází předmětné pozemky. To
koneckonců bylo jako opatrovník v obdobných případech v minulosti i ustanovováno.
Jelikož však bylo v souvislosti s jinými řízeními týkajícími se realizace stavby „Dálnice
D1 – stavba 0136 Říkovice-Přerov“ v nedávné době rozhodnuto o tom, že v případě
statutárního města Přerov existuje riziko systémové podjatosti z důvodu výrazného
zájmu na tom, aby se stavba zrealizovala, rozhodl se Odbor SR KÚOK pro ustanovení
blízké obce, v níž měla vyvlastňovaná poslední známý pobyt, a to obce Horní
Moštěnice, IČ: 00301264, sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice.
Dle § 32 odst. 6 správního řádu se usnesení o ustanovení opatrovníka oznamuje
pouze tomu, kdo je ustanovován opatrovníkem. V této souvislosti je však třeba odkázat
na závěr č. 28 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne
6. 3. 2006. Podle něj v řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo
odňato právo, se těmto osobám, pokud jsou neznámého pobytu nebo sídla, osobám,
jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, ustanoví
opatrovník. Zároveň se jim podle § 25 odst. 1 bude doručovat veřejnou vyhláškou.
Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení písemnosti
opatrovníkovi. Výjimkou bude oznámení o zahájení řízení a oznámení usnesení
o ustanovení opatrovníka. Ze zmíněného stanoviska dále vyplývá, že bude-li v řízení
ustanoven osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně
nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, opatrovník, správní orgán bude
doručovat ve smyslu § 34 odst. 2 tomuto opatrovníkovi. Vzhledem k samostatné
povaze § 25 odst. 1 tak je nutné doručovat písemnosti účastníkovi řízení i veřejnou
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vyhláškou. Ovšem s ohledem na dikci § 34 odst. 2 nebude mít doručení veřejnou
vyhláškou účinky pro běh lhůt – bude mít pouze pořádkový charakter. V daném ohledu
dojde k souběžnému využití obou institutů, ovšem účinky z hlediska doručení bude mít
doručení opatrovníkovi. Ke shodným závěrům dospěla i judikatura (srov. rozsudek
NSS ze dne 4. 4. 2019, č. j. 7 As 134/2018-26).
Proto Odbor SR KÚOK doručuje současně i formou veřejné vyhlášky vyvěšené na
úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje přímo vyvlastňované.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení. O odvolání
rozhoduje Ministerstvo dopravy. Odvolání se podává u správního orgánu, který
usnesení vydal, tj. Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje
kraje.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a podává se
v počtu stejnopisů, uvedeném v ust. § 82 odst. 2 správního řádu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání nemá odkladný
účinek.
Účastníci řízení, kterým se doručuje do vlastních rukou:
1. Obec Horní Moštěnice, IČ: 00301264, sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní
Moštěnice.

Účastníci řízení, kteří se o vydaném usnesení vyrozumí veřejnou vyhláškou:
Doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením rozhodnutí na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje se rozhodnutí považuje za doručené.

Otisk úředního razítka.

Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení stavebního řádu
Odboru SR KÚOK
Dále obdrží na vědomí:
2. Dopravoprojekt Brno, a. s., IČ: 463 47 488, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
3. Krajský úřad Olomouckého kraje - úřední deska (se žádostí o bezodkladné
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět Odboru SR KÚOK
s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
4. ad/a - 333 V/5
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………………………….

………………………………….

Razítko a podpis

Razítko a podpis
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