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USNESENÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále i jen KÚ KHK), jako vyvlastňovací úřad příslušný dle ust.
§ 2e odst. 1) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen liniový zákon),
rozhodl
dle ust. § 32 odst. 5) z.č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve zn. pozdějších předpisů z důvodu
uvedeného v ust. § 32 odst. 2) písm. e) správního řádu, ve správním řízení zahájeném dne 03.05.2022
podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, Praha – Nusle,
PSČ 140 00 o odnětí spoluvlastnických práv zapsaných v katastru nemovitostí na a) paní Marii
Lukešovou, bez identifikátoru, Lužany čp. 137 (podíl 1/2) a b) pana Josefa Lukeše, bez identifikátoru,
Lužany čp. 137 (podíl 1/2) k pozemkům p.č. 481/65, p.č. 481/66, p.č. 481/67, p.č. 481/68, p.č. 481/69,
p.č. 481/70, vše v k. ú. a obci Úlibice, na LV 258 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Jičín, ve prospěch žadatele, z důvodu stavby „D 35 Úlibice - Hořice“,
takto
účastníkům (účastníkovi) řízení, jimiž jsou (je) osoby (osoba), které nabydou spoluvlastnická práva
zapsaná v katastru nemovitostí na a) paní Marii Lukešovou, bez identifikátoru, Lužany čp. 137 (podíl
1/2) a b) pana Josefa Lukeše, bez identifikátoru, Lužany čp. 137 (podíl 1/2) k pozemkům p.č. 481/65,
p.č. 481/66, p.č. 481/67, p.č. 481/68, p.č. 481/69, p.č. 481/70, vše v k. ú. a obci Úlibice, na LV 258 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, se ustanovuje opatrovník –
paní Marie Srbová, nar. 09.06.1966, bytem Lužany 17, PSČ 507 06.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

ODŮVODNĚNÍ

Vyvlastnitel v žádosti ze dne 03.05.2022 uvedl, že z předchozí činnosti je mu známo, že vyvlastňovaní
nežijí a doložil kopii meritorního rozhodnutí vydaného KÚ KHK ve vyvlastňovacím řízení pod KUKHK
10078/DS/2020-22 ze dne 27.11.2020, jenž nabylo právní moci dne 16.12.2020. Předmětem
vyvlastňovacího řízení bylo odnětí vlastnických práv zapsaných v katastru nemovitostí na paní Marii
Lukešovou a pana Josefa Lukeše k pozemkům v k.ú a obci Úlibice z důvodu stavby „D 35 Úlibice Hořice“. V průběhu tohoto předchozího vyvlastňovacího řízení KÚ KHK vydal dne 19.08.2020 usnesení
pod KUKHK 10078/DS/2020-13, kterým osobám, jenž by nabyly vlastnická práva po paní Marii
Lukešové a Josefu Lukešovi (dále jen účastníci řízení) ustanovil opatrovníka, paní Marii Srbovou.
V odůvodnění KÚ KHK pak uvedl, že při určování opatrovníka vycházel z evidence obyvatel Ministerstva
vnitra, podkladů z Okresního archivu v Jičíně a podkladů doložených samotnou paní Marii Srbovou.
Rovněž vyšel z toho, že paní Marie Srbová doložila podklady, z nichž bylo možné zjistit rodinné vztahy
a údaje, tedy projevila aktivní zájem o dané řízení.
KÚ KHK tedy zjistil z podané žádosti vyvlastnitele dne 03.05.2022, že vyvlastňovaní zemřeli, ale de facto
tato skutečnost byla KÚ KHK známa už z předchozího vyvlastňovacího řízení pod KUKHK
10078/DS/2020 vedeného v průběhu roku 2020, proto aplikoval pravidlo uvedené v ust. § 2 odst. 6)
liniového zákona: „Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem řízení podle stavebního
zákona, jemuž má být doručena písemnost jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu
příslušnému k vedení tohoto řízení se do 30 dnů ode dne, kdy zjistil, že zemřela, nepodaří zjistit osoby,
které by se v důsledku její smrti staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka; to neplatí, má-li být
namísto ustanovení opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou.“
KÚKHK při volbě opatrovníka účastníkům řízení postupoval ve shodě s předchozím vyvlastňovacím
řízení pod KUKHK 10078/DS/2020 a ustanovil opatrovníkem stejnou osobu paní Marii Srbovou, jenž je
potomkem paní Marie Lukešové a Josefa Lukeše (pravnučkou) a může tedy plně hájit práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení k Ministerstvu dopravy,
které o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, u nějž se
odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení (oznámení) usnesení,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno
k vyzvednutí.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Prouza
oprávněná úřední osoba
referent ODSH
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Doručí se:
1/ Paní Marie Srbová, bytem Lužany 17, PSČ 507 06
2/ Úřední deska KÚ KHK
3/ Úřední deska Obce Úlibice - DS

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje i obce Úlibice a také musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………
Sejmuto dne: ………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
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