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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 (liniový zákon), 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 (dále jen správní
řád), z důvodu uvedeného v ust. § 32 odst. 2) písm. e) správního řádu, ve správním řízení zahájeném
dne 19. 07. 2022 podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlem Na Pankráci
546/56, Praha – Nusle, PSČ 140 00, o odnětí vlastnických práv zapsaných v katastru nemovitostí na
paní Růženu Daňkovou, nar. 25.07.1903, čp. 98, 503 51 Klamoš, 1) k pozemkům p.č. 508/4 a p.č.
508/9 v k.ú. Vojice a obci Podhorní Újezd a Vojice na LV 187 a 2) k pozemku p.č. 108/5 v k.ú a obci
Kovač na LV 145, vše u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
z důvodu záměru realizace stavby „D 35 Úlibice - Hořice“,
takto
účastníkům (účastníkovi) řízení, jimiž jsou (je) osoby (osoba), které nabydou vlastnické právo po paní
Růženě Daňkové, nar. 25.07.1903, čp. 98, 503 51 Klamoš, 1) k pozemkům p.č. 508/4 a p.č. 508/9
v k.ú. Vojice a obci Podhorní Újezd a Vojice na LV 187 a 2) k pozemku p.č. 108/5 v k.ú a obci Kovač
na LV 145, vše u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
se ustanovuje opatrovník – pan Jiří Daněk, nar. 20.11.1963, bytem Dr. Sokola 247, 289 12 Sadská.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

ODŮVODNĚNÍ

Vyvlastnitel v žádosti ze dne 19.07.2022 uvedl, že z předchozí činnosti je mu známo, že vyvlastňovaná
nežije a doložil kopii meritorního rozhodnutí vydaného KÚ KHK ve vyvlastňovacím řízení pod sp. zn.
KUKHK 10325/DS/2020-19 (Ma) ze dne 22.10.2020, jenž nabylo právní moci dne 07.11.2020.
Předmětem předchozího vyvlastňovacího řízení bylo odnětí vlastnických práv zapsaných v katastru
nemovitostí na paní Růženu Daňkovou k pozemku p.č. 1460/1 v k.ú Vojice a obci Podhorní Újezd a
Vojice, z důvodu stavby „D 35 Úlibice - Hořice“. V průběhu tohoto předchozího vyvlastňovacího řízení
KÚ KHK vydal dne 29.04.2020 usnesení pod sp. zn. KUKHK 10325/DS/2020-6 (Ma), kterým osobám,
jenž by nabyly vlastnická práva po paní Růženě Daňkové, ustanovil opatrovníka - Město Nový Bydžov.
V odůvodnění usnesení tehdy uvedl, že se mu nepodařilo určit právní nástupce, kteří by disponovali
vlastnickým právem k předmětné nemovitosti.
KÚ KHK se v předmětném vyvlastňovacím řízení pod sp. zn. KUKHK 25746/DS/2022 obrátil dotazem na
Okresní soud v Hradci Králové, aby mu sdělil právní nástupce jmenovaných, případně další relevantní
údaje. Okresní soud v Hradci Králové sdělil, že k provedení úkonů v dodatečném dědickém řízení o
pozůstalosti vyvlastňované byl jako soudní komisař pověřen Mgr. Milan Gančar, notář se sídlem
v Hradci Králové, Havlíčkova 404 a dále sdělil, že k datu 26.08.2022 není řízení o pozůstalosti
pravomocně skončeno.
KÚ KHK dále na základě svého dotazu obdržel od notáře Mgr. Milana Gančara sdělení, že dodatečné
řízení o dědictví po zůstavitelce, paní Růženě Daňkové, nebylo dosud ukončeno a nelze říct, kdy se tak
stane. Dále sdělil, že v původním řízení po zůstavitelce dědictví neodmítlo jejích pět dětí, kteří po ní
tedy budou dědit, ačkoliv jsou již zemřelí a budou tedy probíhat ještě následná dodatečná řízení o
dědictví. Součástí tohoto sdělení je seznam osob, které nejsou dědici zůstavitelky, ale jen
potencionálními právními nástupci z titulu zákonné dědické posloupnosti.
Z dosavadního šetření tedy KÚ KHK zjistil, že se nepodařilo určit legitimní právní nástupce, kteří by
disponovali vlastnickým právem k předmětným nemovitostem a je na místě aplikovat 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
podle správního řádu namísto ustanovení opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou.“
KÚKHK při volbě opatrovníka účastníkům (účastníkovi) řízení, jimiž jsou (je) osoby (osoba), které
nabydou vlastnické právo po paní Růženě Daňkové, využil k tomuto seznam potencionálních právních
nástupců, poskytnutých notářem Mgr. Milanem Gančárem. Z tohoto seznamu ustanovil pana Jiřího
Daňka, bytem Dr. Sokola 247, 289 12 Sadská, neboť jeho bydliště je nejblíže vzdálené k sídlu KÚ KHK,
tudíž ani ev. náklady opatrovníka související s cestou do sídla KÚ KHK např. za účelem ústního jednání,
nahlížení do spisu apod. pro něj nemohou představovat významnou ekonomickou zátěž a bude tak
schopen práva účastníka (nebo účastníků) v řízení řádně hájit.
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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

Doručí se:
1/ Pan Jiří Daněk, bytem Dr. Sokola 247 289 12 Sadská (opatrovník)
2/ Mgr. Milan Gančar, notář, Havlíčkova 404, Hradci Králové (na vědomí) - DS
3/ Úřední deska KÚ KHK
4/ Úřední deska Obce Klamoš - DS
5/ Úřední deska Obce Kovač – DS
6/ Úřední deska Obce Podhorní Újezd a Vojice - DS

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje i obce Klamoš, obce Kovač a obce Podhorní Újezd a Vojice 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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