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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NAŘÍZENÍ PROVEDENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ – SEZNÁMENÍ SE
S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ
Dne 27. 1. 2022 podala organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.
p.546/56, 145 00 Praha 4, zastoupená společností HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova
216/5, 602 00 Brno (dále jen "vyvlastnitel"), žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení o dočasném
omezení vlastnického práva zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti, k pozemku
pozemková parcela číslo 1631/1 o výměře 931 m2, zapsaného na LV č. 946 pro katastrální území
Nedakonice, obec Nedakonice potřebného v rozsahu 63 m2 stanoveném geometrickým plánem č. 995811-302a/2021 pro vymezení rozsahu věcného břemene. Věcné břemeno má spočívat v právu
oprávněného ke zřízení, resp. realizaci stavebního objektu „SO 811 – Rekultivace stávajících
komunikací“. Stavební objekt SO 811 je nutno realizovat v rámci veřejně prospěšné stavby „D55
stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek, podle zákona č. 416/2009 Sb., urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „LZ“), a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoV“). Služebnost má být
zřízena na dobu určitou, po dobu realizace výše uvedené veřejně prospěšné stavby, konkrétně po dobu
5 let, počínající od data právní moci Rozhodnutí o dočasném omezení vlastnického práva. Povinnosti
vyplývající ze služebnosti budou přecházet na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti.
Vlastníkem výše uvedených pozemků a tedy vyvlastňovaným je pan Bohuslav Masařík, Nedakonice č. p.
175, 687 38 Nedakonice, jemuž byl dne 15. 2. 2022 usnesením vydaným pod č. j. KUZL 13156/2022
ustanoven opatrovník Obec Nedakonice, IČO 00291153, Nedakonice č. p. 33, 687 38 Nedakonice.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako vyvlastňovací úřad dále
jen „vyvlastňovací úřad“), příslušný podle § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1 ZoV, v souladu s ustanovením § 36
odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dává účastníkům vyvlastňovacího
řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a
současně v souladu s § 22 ZoV nařizuje ve věci ústní jednání na den
11. července 2022 (pondělí) v 9:00 hodin,
které se uskuteční v místnosti č. 1227 Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati č. p. 21.

Poučení: v návaznosti na oznámené zahájení vyvlastňovacího řízení poučuje vyvlastňovací úřad
účastníky řízení, že podle ustanovení § 22 odst. 2 ZoV, lze námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich
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prokázání uplatnit nejpozději při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží,
přitom zmeškání této lhůty nelze prominout.

Mgr. Jaromír Čumíček, LL.M.
referent oddělení stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne 23. 5. 2022.

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží účastníci vyvlastňovacího řízení:
Do vlastních rukou:
Obec Nedakonice, IDDS: puvbzf2, opatrovník vyvlastňované
Vyvlastnitel: HBH Projekt spol. s r.o., pracoviště inženýrských služeb Ostrava, IDDS: e5y9wa6,
zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR
IDDS: e5y9wa6
Veřejnou vyhláškou vyvlastňovaný: Bohuslav Masařík, Nedakonice č.p. 175, 687 38 Nedakonice
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Úřad obce Nedakonice, IDDS: puvbzf2 a KÚ Zlínského kraje k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení
usnesení a jeho sejmutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

