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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
které zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07
Liberec 7
jako vyvlastnitel
Anna Růžičková, adresa neznámá
Božena Vašková, adresa neznámá
které zastupuje Obec Chraštice, IČO 0024331, Chraštice 2, 262 72 Březnice
jako vyvlastňované
Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako vyvlastňovací úřad příslušný 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vyvlastnění), obdržel dne 13.05.2013 a následně
žadatel dne 27.03.2017 doplnil žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, kterou podal vyvlastnitel Česká
republika zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ:
65993390, jako státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR, které je
zastoupeno na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7.
Vyvlastnitel požaduje odnětí vlastnického práva vyvlastňovaných k určenému pozemku pro uskutečnění
veřejně prospěšné stavby:
"D4 Milín - Lety" v k.ú. Chraštice
na pozemku parc. č. 908, LV č. 341 v katastrálním území Chraštice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o vyvlastnění stavby.
Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako vyvlastňovací úřad v souladu s ustanovením § 22 odst. 1
zákona o vyvlastnění nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den
26. září 2017 (úterý) v 9:45 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti stavebního úřadu, Příbram I/105 (1. patro - nad
restaurací Švejk).
Vyvlastňovací úřad dále oznamuje, že ve výše uvedené věci byl doložen znalecký posudek, se kterým se
účastníci řízení mohou seznámit.
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Vyvlastňovací úřad upozorňuje účastníky řízení na možnost nahlížení do podkladů rozhodnutí a
provádění důkazů mimo ústní jednání v budově Městského úřadu Příbram, stavební úřad, Tyršova 105,
Příbram I, I. patro, kancelář č. 6, a to v úředních dnech Po, Stř. 8:00 – 17.00 hod., Pá 8:00-10:00 hod.
Poučení:
Námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání;
k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží.
Zmeškání lhůty podle předchozí věty nelze prominout.
Přineste s sebou průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo jiný doklad podle § 36 odst. 4 správního
řádu.
Účastník si může podle § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
plnou mocí.

Ing. Dana Buchalová
referent Stavebního úřadu a územního plánování
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce
Obecního úřadu Chraštice min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Obec Chraštice, IDDS: nhxak4u
sídlo: Chraštice č.p. 2, 262 72 Březnice
spis
Neznámým účastníkům a účastníkům neznámého pobytu vyvlastňovací úřad doručuje veřejnou
vyhláškou v souladu s postupem dle § 25 správního řádu a § 29 zákona o vyvlastnění.

