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UsNEsENí
Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestniho řádu o d k l á d á Ř

Věc Vystěhováni Miaoslava Hutky, na.. 08.10.1912 (zemře| 21.02,'1986), ke kterému došlo dne
22.'2,1952 z mista jeho trvalóho pobytu a sidla podniku firmy Hutka na ul. Pave|čákova čp, 441,
olomouc a společně s ním byla Vystěhována jeho manželka Hildegarda Hutková, na]' 08.06.1917
(zemřela 2a,12,2907), dcera lvliloslava opletalová (roz, Hutková), nar. 06.09,,1938, syn Lubomír
Hutka, nar. 2a.o6.1941 (zemřel 03.08.2002) a syn Jaroslav Hutka, nar. 21.04.1947 do obce
Bouzov čp, 84, a to na základě rozhodnutí tehdejšiho Nlini§aerstvg Vnitřniho obchcdu ze dne
7,10-1949 (pod č_j.12733l432l6) o znárodnění zestátnělím dle Ustanoveni § 8 zákona č, 118/48
Sb, celé nemov:tosti na adrese Ul. Pavelčákova čp. 441, olomouc,

leboť Ve Věci nejde o podezřeni z tre§tného činu a není na místě Věc Vyřídit jjnak.

odůvodnění

Policejni orgán Policie ČR Úřadu dokumentace a Vyšetřování zločinů komunjsmu služby kriminální
po|ic'e a vyšetřování zahúi' dne 13.11.2o'l7 úkony t.es:ního řizení na základě získaného poznatku
od Jafoslava Hutky, nar. 21.04.1947 týkající se Vystěhováníjeho .odiny z rodinného domu na ul,
Paveičákova čp, 441 V olomouci, ke kteíému mělo dojít dne 22121952. Ve Věci bylo p.ovedeno
rozsáhló a intenz'Vn: šeaření, Keré spočíValo zejména v ustanoveni a podáníVysvět]eni o§ob dle §
']58 odst. 6 trestního řádu a Ve shromážděni a vyhodnocení Všech dochovaných alchivnich
materiálů,

oznamovate| Jaros|av Hutka, naf, 21.04-1947 vypověděl, že jejich rod;]-,a byla drc 22j21952
Vystěhovála z jejich domu na ul. Pavelčákova čp, 441, olomouc do obce Bouzov. V olomolci
Vedle náměsti Vlastnili městský dům se zadním t.aktem, V předni části domu měl otec obchod §
nábytkem a V zadni části bydleli, Dům měl socaálni zařízení, ústřední to9eni, kuchyň, byl posta|en
do patra a měl sklep. Dále vypověděl, že si vzpomíná, jak před jejich dům dne 22,12.1952 přijelo
Vojenskó nák|adní Vozidlo s Vojáky, Vojáků bylo přibližně sedm. Vojáci jim pomohli naložit jejich
Věci (.ábytek, pár osobních věci atd,) la nákladní automobil a odvezlije do obce BoUzoV, což bylo
přibližně 50 km od jejich bydl;ště, na mistni policejr]i stanaci, Zde jam uvo|nilijednu místnost s malou
kuciyňkou, Pod*inky k bydleni zde byly Velmi těžké, Vše bylo Zniče§é, Vlhkó a V zimním období
byt nešel Vytopit, Vystěhován byl jeho otec lvliloslav Hutka (zemřel), matka Hildegalda Hutková
(zemřela), §e§tra Milo§lava Hutková, souěasně bytem olomouc, bratr LubomíI Hutka (zemřel) a
on. Na skutečnost, jak dlouho dopředu o vystěhování věděli, §' již nevzpomí.lá, Domnivá §e, že
dúvodem jejich Vystěhování byla skutečnost, že jeho otec by: kapitalista a tehdy by|a tendence
Vystěhovat Všechny kapitalisty na Venkov, V době jejich vystěhováni mu bylo pět roků. Na Bouzavě
bydleli dva roky, Poton] se nastěhovali k babačce Boženě Hutkové (zemřela) a k dědečkovi
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cypriánu Hutkovi (zemře') do jejich menšího domku, ktený stál na periférii olomouce, .,]|, Josefa
lryšáka č. 14, olomouc, Po roce 1989 jim byl dům Vrácen v resťtuc] a za zadní irakt, který byl
Zbourán, dostali finanční odškodnění. Dále uvedl, že Vystěhováním Vz.likla ce|é jejich rodině velká
újma. otec musel dojiždět do olomouce do práce a mohl dále pracovat jen v dělnických oboreci-
Matka mohla vykonával pouze podružné pÉce. Přišli o §vůj dům, kde žili, p,acovali a ktery
mitovali, Psychicky tuao skutečnost velmi téžce nesli, Žádné archivni dokumenty k Věci nev|astni a
nezná žádná jména osob, které zapříčin:]y jejich Vystěhování,

Ma'o§iava opletalová (roz. Hutková), nar, 06,09.1938 Vypovědě'a, žejejich dim na u', Pavelčákova
čp, 441 v olomoud sijejí rodiče koupili v roce 1937, V prynim patře domu měli velký třipokojový
byt, V př'zemí domu otec Miloslav Hutka .f!él prodejnu s nábytkem. Dne 22.12.1952 byia jejjch
rodina z domu Vystěhována. Tehdy jí bylo 14 let, Uved]a, že tohoto dne, někdy dopoledne, přaje|

před jejach dům vojenský nákladní automobil, na kteFý si mohli na|ožit sVé Věci. Vystěhová.í byli
přítomni vojáci v unirormách, kteří jim pomáhali nakládat nábytek, Dále vypověděla, že jeji
maminka několik dni před jejich Vystěhování byla Velmi smulná a plakala, obdržela nějaké
ro:hodnutí o jejich vystěhováni a snažila se jejich Vystěhování zabránit, To se ji Však nepodaři|o.
Byli vystěhováni do ob.e Bouzov čp.84. zde byly podmínky k byd]ení nesrovnatelné iorší, Měli
zde pouze kuchyň a jeden pokoj. Ve spíži jim běhaly myši a suchý záchod byl na chodbě. Zde
bydleli dva roky, Potom se nastěhovali k babičce Boženě Hutkové {zemřela) a dědečkovj cyp.ianu
Hutkovi (zemael), kteří bydleli V oiomouci. Vystěhován byl jeji otec lvliloslav Hutka, maika
Hildegarda Hutková, bratr Lubomir Hutka, bratr Jaroslav Hutka a ona- Je přesvědčena, že
dúvodem jejich Vystěhování byla skutečnost, že její otec by| soukromý podnikatel a budoval §vůj
podnik s nábytkem, Dále uvedla, že vystěhování Všichni Velmi těžce nesli, bylo to pro ně v6lmi
kruté. V přiděleném byté V obci Bouzov zažili Velkou bídu. Velmi těžce to ne§la její maminka, často
plakala, bylo to pro n:, ale i pro celou jejich rodinu Velké trauma. Její otec přiše| o své podnikání,
NejdříVe pracoval ještě nějakou krátkou dobu V nábytku jako kvalitář, potom byl natě.ačem a
později se zaučil jako soustružník. Zivot jejich rodičů byl Vystěhovánim Velmi poznamenán,
prakticky žničen, Nezná žádná jména osob, které zapříčinily jejich Vy§těhování a rov§ěž nevlastni
žádný archavni materiál týkajici se jejich Vystěhováni V roce 1952,

V Archivu bezpečnostnich s:ožek byla provedena lustrace Miloslava Hutky, nar, 08.10.1.912 a
Hildegardy Hutkovó, na.. 08.06.1917, Luslíaci bylo zjištěno, že archivní materiá|y k osobě
[riloslava HUtky byly skartovány, Byly dohledány pouze záznamy o nedochované archivá|ii: svazek
archivni čislo 3212 oV (archivni ěíslo 672 oL, registrační čislo 1724 oL) byl dne 29-3,1963
převeden do evidence tzv. BL 1/26 (nedochoval se), Jednalo se o evidencitzv. "býValých lidi" (BL),

Evidence "býValých ]id;" byla prováděna na zák|adé .ozkazu ministra Vn]tra čislo 11,1959 (ze dne 3.

ledna. 1959) - rozpracování, pozo.ováni a evidování "bývalých :idi", Dle ělánku 2) tohoto rozkazu
bylo nutné "býva!é lid'" a jiné o§oby "nebezpečhé lidově demokratickému řizeni" evidovat (bylo
celkem 16 kategoňí osob). Prvni čislo je čis:o příslušné kategorie, čisao za lomítkem je pořadové
číslo jmenného rejstřiku, V kategorii ěísto 1 (kam patřila i lodina M:]oslava Hutky) by|i zařazeni
představitelé Ve]koburžoazie, jako továrnici, majitelé domů, majitelé Velkóho počtu akcii, ělenové a
vedoucí činitelá sp.ávních .ad, kon6e.nů monopolů, syndikátů a bank, velkoobchodnici,
Velkostatkáři apod- a IoVněž jejich rodinní příslušníci, maji-li nepřáte'§ký poměr k iidově
demokratickému zřízen í.

Dále byl dohledán záz?am o skartování svazku registía&i čislo 4837 oL, kaaegorie PZ -

pozorovaci, ktený byl dne 14.2,1963 převeden do tZV. BL 1126 uiz wše- K o3obě Hildegaídy
Hutkovó nebyl dóhl;dán žádný archivní mateíiál, Neni uvedena v dochovaných evidelcích stálni
bezpeěno§ii áni Ve zpracovaných evidencích k archivním fondům Archivu bezpečnost.ích §ložek,

Na lv:inistelstvu Vnitra čR, odboru §píáVních ěinností, odděleni evidence obyvatelbylo zjištěno, že
Cyprián Hutka, nar. 15.10.1879 (iemřel 16.4.1956), Božena Hutková (roz, Šnajdrová), nar,

2á.g.1882 (zemřela 25.3.1968), lv|i:oslav Hutka, nar. 08.10,,]9l2 (zemřel 21,02,1986), Hjadegarda
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Hutková. nar, 08,06,1917 (zemře|a 21.12.2007) a Lubomír Hutka, nar, 28,06"1941 (zenře|

03.08.2002),

Ve Věci byla podála žádo§t na Katastrální úřad olon,]oUc o §děleni na základě j3kého rozhodĎutí a

těr<,-rř 
"igai;-Ěvli 

;.]ina Jaroslava Hutky v roce 1952 vystěhována,^Ry] 
"de 

dohleaán klíěový

aoxument Úinisteistva V.itřniho obchodu (é.j- 1j2733t432t6) ze dne 07,10,1949, Ve kteIém je ,]imo

Ň ""ĚJ]"" 
i" póanik firmy Hutka, 

"e 
iíd,te. na Ul. Pavelčákova čp. 44,1, olomouc byl ke dni

i,t,ts+a zniroanen zestátněnim, protože š|o o obchod provozujicí Velkoobchodní éinnost,

zná,oŇni* aáoyt českostovensrý stát vlastnictví znárodněného podniku v rozsahu plynoucím

. 
"li""""""r s e,ákona ,11B/48 sb. Dále je V odůvodnéní tohoto dokumentu uvedeno, že šelřením

ov o rrokázán-o. že Jvedená budova tvoří uzavřený hospooářský celel se 7.árodnél im pod rike-
á'"LIzir" "Ěitl. 

árÉÁ k provozu znárodněného podn'ku, Proiože podle ustanoveni § 8, odst, 2,

áo"iT.axon" č, 118/48 Šb,, se znárodnění týká Všech nemovito§tí, budov á zařizeni sloužiciclt

t p,ouo^ .naroaneného podniku, podléhá předmětná budov? znárodněnize Zákona,

Dále byaa .la Katastrá:ním úřadě v olomouci dohledána smlouva o vydáni no§ov;tosti ž€ dne

i s lsdr r".l. 90 289). dle kteíé ve smys|u ust, § 5 odst, 3 zák, č, 87ll991 sb, o mimcsoud,ich

i"ň"oiŘ"Jři ivrv 
-pr;o.atne 

nemovrtósti na záktadě Uzavře,]é dohody zpět navrá.eny Iodině

Miloslara Hutky.

BýValé ceskoslovensko bylo zemí, v níž se vládnoucí komunisiické straně podaři'o žlikvidovat

"J;l_. *iiii"." J"Jn,r,a,ni, z"tio"o V nékte.ých slátecn oývalé,,]o výchocniho b|oku .PolSL . či

lr,l-"aji"r"'- existovali alespoň drobní podnik;telé, v Československu bylo Vš§ Vrukou státu,

Ř".JňiJ_,ii"o"é"i býlo v československu provedeno na"základě cle1.|etů prezidenta republiky

;;; iě4; i;;;"" 19'48 pokračoval proces znárodnění v česFoslovensku jáko proces přechodu

m3jetku soukromého do spo;ečenského vlastnictví totalitního §tátu,

Dún] Miloslava Hutky na ul. Pavelčákova čp. 441, olomouc, kteíý byl součásně sídlem podniku

ii,i"v ilirátvr ."áLaněn zestátněním na základě tehdejšiho platného zákona (dle § i odst. 2,

áJ"tl á iit"ná ě. 118/48 sb.). Je nutné však kon§tatov3t, že celá Iodina Milos|ava Hutky se

.nJr"a]"šňl. n".""itosti a ná;lectnýn,] nucený$ vystěhováním dosta]a do velmí nepřiznivýli a

Ši"]iřV* ii""t"[n podminek, Rodin; byla přéstehóvana d9 1".,la19lo nesrov,,]atelnš hoíšího

orostiedí bez možnósli pokraéovat ve sVém zaméstnáni (D]dniká,i), Dále zcela eVidel :rě V lomto

;;;;;;ši" ;;;-;"ienáuani roainv podrlkatele Miloslava HL]l,(y, ale p,akticky i o je,i likv|dacl,

Ži;;ř";;;"b; ;yÉ-;;.; vysidlena až do 50 km vzdáleré obce BoLzov do jedné maLe
-*ř:"i.ir ,řt"|."- 

rýt- n"ui" 
"o,iča.tí 

místní policejní stanjce,. Tehdejší .komrnistický 
režim jinr

,".""r"rr"e nezailst,l piiméiené podmínky p:o byáleni aripráci a da ,éto rodiněja3Té á tv,dě

i;;;; i;;" řá;;"p;oLil" 
" 
ra"" s,tua;i,V d.r;šni dobé ko*p kuje obsencť dokuŤen _, d,e

,(tenic|" by se dala Věc ješlě oližeji posoUo1,

Jako ale9poň óásteanou satisfakci po změně režimu v roce 1989 lze považovat žikon čislo

áill-sgiš!, o ,*osoudnich rehabilitacích, dle kterého byl íodjně Milos]ava Hutky V roce 1991

.a"jět ]řir""ia"l" (v tomto konkrétnim připadě došlo ikíinančnimu dorovnání za čá§t

zboura.ó budoVy),

Vzhledemkeskulečnosti'žeznárodněnidomuMiro§lavaHutkynaU|'Pavelčákovačp,441'
&;;;;;yl; p;;";J.no n" ,ai rraa t"nay platí,eho zákona, nedošlo l 

^naplnění 
skutkovó podstaty

ir""t"áni d""iŽt"noto dúvodu nezoývá'ne: vec ootožit než clle § 159 odsl, 1 iréstníh, řádu, tak

,2; _e uvedero Ve VyroKU 1ohoto l,]snesé"']i,
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Plotí tomuto usnes€ní ie přpushlá stížnost, klerou je poškcnený opávnén podat do tfl dnú o11dofučaní

u policejnlha ogánu, klerý usnésení vydal. stižnost má odl<ladný účinek

kpt. Mgr, Michal Hajda
vrchníkomisař

tel,: 974 620 313
alJ 751


