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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, 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“),
rozhodl
podle § 28 odst. 1 správního řádu, takto: Anna Sýkorová, r.č. 285629/014, bytem Petra Bezruče 355,
Březnice jako právoplatný dědic po zemřelé Boženě Vaškové, nar. 26.2.1895, jako vlastníka podílové
¾ nemovitosti pozemku parc.č. 908 na listu vlastnictví č. 341 v k.ú. Chraštice (jako vyvlastňovaný), není
účastníkem vyvlastňovacího řízení, kde 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), požaduje odnětí vlastnického práva k
určenému pozemku parc. č. 908 v katastrálním území Chraštice, pro uskutečnění veřejně prospěšné
stavby: Dálnice D4 Milín – Lety.
Odůvodnění
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako vyvlastňovací úřad, obdržel
dne 13.05.2013 žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, kterou následně dne 27.03.2017 vyvlastnitel
doplnil. V žádosti byla uvedena mimo jiné Božena Vašková, jako vlastník podílové ¾ nemovitosti
pozemku parc.č. 908 na listu vlastnictví č. 341 v k.ú. Chraštice. Jelikož se jednalo o osobu zemřelou,
proběhlo dědické řízení a nově zapsaným vlastníkem (právoplatným dědicem) je na LV č. 341 zapsána:
Anna Sýkorová, r.č. 285629/014, bytem Petra Bezruče 355, Březnice. U této osoby nejsou splněny
podmínky pro zahájení vyvlastňovacího řízení dle zákona o vyvlastnění, proto nemůže být jeho
účastníkem (jako vyvlastňovaný).

Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání
nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání se podává u zdejšího stavebního
úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis.
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Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání
jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
otisk úředního razítka

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
Na vědomí
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, IDDS: gtqiesw
sídlo: Pod Šachtami č.p. 353, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Obec Chraštice, IDDS: nhxak4u
sídlo: Chraštice č.p. 2, 262 72 Březnice
Mgr. Karel Sýkora, L. Svobody 2357/8, Poprad, SR
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.

