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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. června 2010 č. 494 

 
o rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí informaci ministra dopravy o tom, že Ing. Ludmila           
Havránková a Ing. Jaroslava Štrosová písemně vyjádřily ochotu uzavřít smlouvy,     
které vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 7. června 2010 č. 455,                        
o rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11, a k jejichž uzavření má      
v souvislosti se zamýšleným majetkoprávním vypořádáním pro účely stavby dálnice    
D 11 dojít mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Pozemkovým fondem 
České republiky na straně jedné, a Ing. Ludmilou Havránkovou, MUDr. Rudolfem 
Havránkem, Ing. Rudolfem Havránkem a Ing. Jaroslavou Štrosovou na straně druhé, a 
to za předpokladu, že předmětné smlouvy budou současně podepsány ze strany        
Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Pozemkového fondu České republiky; 
 
            II. pozastavuje výkon usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 403,                 
o rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11, a to do 24. června 2010; 
 
           III. ukládá  
 
                1. ministru dopravy, aby za předpokladu současného podpisu ostatními    
smluvními stranami zajistil do 24. června 2010 podpis smluv o majetkovém             
vypořádání s Ing. Ludmilou Havránkovou, MUDr. Rudolfem Havránkem,                      
Ing. Rudolfem Havránkem a Ing. Jaroslavou Štrosovou ze strany Ředitelství silnic a 
dálnic České republiky, a v návaznosti předložil vládě uzavřené směnné smlouvy         
k rozhodnutí o povolení výjimky z trvalé nepotřebnosti ve smyslu § 21 odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, 
 
                2. ministru zemědělství, aby za předpokladu současného podpisu             
ostatními smluvními stranami zajistil do 24. června 2010 podpis nájemní smlouvy                        
s  Ing. Ludmilou  Havránkovou  a  MUDr. Rudolfem  Havránkem  ze  strany   Pozem- 
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kového fondu České republiky a aby, v případě že dojde k pozemkovým úpravám, kte-
ré by měly za následek předčasný zánik předmětné nájemní smlouvy mezi           Ing. 
Ludmilou Havránkovou a MUDr. Rudolfem Havránkem na straně jedné a        Pozem-
kovým fondem České republiky na straně druhé, zajistil postup podle           metodic-
kého pokynu Pozemkového fondu České republiky č. 2/4/1/a; 
 
           IV. si vyhrazuje po uzavření smluv uvedených v bodě III/1 tohoto usnesení a 
po předchozím vyjádření Ministerstva financí rozhodnout o tom, zda bude ke       
smlouvám týkajícím se převodu pozemků z vlastnictví České republiky na               
Ing. Ludmilu Havránkovou a Ing. Jaroslavu Štrosovou povolena výjimka z trvalé    
nepotřebnosti ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České        
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Provedou: 

ministři dopravy, 
zemědělství 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 
 
 


