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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

UVĚDOMĚNÍ O ZAHÁJENÍ VYYVLASTŇOVACÍHO ŘÍZENÍ 

A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ VE VĚCI USTANOVENÍ 
OPATROVNÍKA 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, jako 
vyvlastňovací úřad (dále rovněž jen „vyvlastňovací úřad“) příslušný dle ust. § 2e zákona č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jen „liniový zákon“) a ust. § 29 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 06.12.2021 
žádost  společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem (dále rovněž jen „vyvlastnitel“), zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, dále 
zastoupená na základě plné moci společností SATRA, spol. s r.o.,  IČ 18584209, se sídlem Pod 
Pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, a dále zastoupená Mgr. Šárkou Macháčkovou, 
advokátem, IČ 66244552, Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále rovněž jen 
„zástupce vyvlastnitele“), o omezení vlastnického práva  

1) Radky Benešové, nar. 03.05.1965, Vraclav 32, 565 42 Vraclav a to ke spoluvlastnickému 
podílu ve výši id. 1/23 (dále rovněž jen „1. vyvlastňovaný“) 

2) Dagmar Děkanovské, nar. 10.02.1958, Loubská 35/24, Děčín XIII-Loubí, 405 02 Děčín a to 
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/69 (dále rovněž jen „2. vyvlastňovaný“) 

3) Květy Derkové, nar. 17.11.1983, Sídl. Střed 2582, 276 01 Mělník a to                                          
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 2/46 (dále rovněž jen „3. vyvlastňovaný“) 

4) Marty Döpelheuerové, nar. 10.07.1954, Severní 1495/4, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín a to 
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/138 (dále rovněž jen „4. vyvlastňovaný“) 

5) Olafa Dvořáka, nar. 12.01.1953, Nechvílova 1826/22, Chodov, 148 00 Praha 4 a to ke 
spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále rovněž jen „5. vyvlastňovaný“) 

6) společnosti Expedo real s.r.o. , IČ 07983506, V Kasárnách 909, Litomyšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 2/23 (dále rovněž  jen 
„6. vyvlastňovaný“) 

7) Antonína Hanzla, Vraclav 2, 565 42 Vraclav a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 
1/23 (dále jen „7. vyvlastňovaný“) 

8) Jaroslava Hromádka, nar. 20.11.1978, třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 
Hradec Králové a to ke spoluvlastnickému podílu id. 1/69 (dále rovněž jen „8. 
vyvlastňovaný“) 

9) Václava Hromádka, Vraclav 105 a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále 
rovněž jen „9. vyvlastňovaný“) 
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10) Anežky Hromádkové, Vraclav 105 a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále 
rovněž jen „10. vyvlastňovaný“) 

11) Lucie Hromádkové, nar. 11.08.1981, třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 
Hradec Králové a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/69 (dále rovněž jen „11. 
vyvlastňovaný“) 

12) Ivety Jůzové, nar. 21.07.1967, Ležáků 673, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto a 
to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále rovněž jen 12. vyvlastňovaný“) 

13)  Borise Kicova, nar. 03.01.1957, Veronské nám. 337, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 a 
Jitky Vaňousové, nar. 19.06.1960, Stradouň 14, 538 63 Stradouň, nemovitosti v režimu 
SJM,  a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/23 (dále rovněž jen „13. 
vyvlastňovaný“) 

14) Boženy Klementové, nar. 21.11.1939, Hlavní 1202/80, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/23 (dále rovněž jen „14. 
vyvlastňovaný“) 

15) Ing. Jaroslava Kubíka, nar. 06.04.1947, Svatý Mikuláš 18, 565 42 Vraclav a to                            
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále rovněž jen „15. vyvlastňovaný“) 

16) Josefy Malé, Svatý Mikuláš 18 565 42 Vraclav a to  ke spoluvlastnickému podílu ve výši 
id. 1/46 (dále rovněž jen „16. vyvlastňovaný“) 

17) Miroslavy Mlíkové, nar. 15.03.1952, Vraclav 106, 565 42 Vraclav a to                                               
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/23 (dále rovněž jen „17. vyvlastňovaný“) 

18) Františka Nováka, nar. 02.08.1976, Vraclav 95, 565 42 Vraclav a to ke spoluvlastnickému 
podílu ve výši id. 1/23 (dále rovněž jen „18. vyvlastňovaný“) 

19) Evy Novákové, nar. 21.11.1954, Městec 21, 538 63 Chroustovice a to                                          
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále rovněž jen „19. vyvlastňovaný“) 

20) Společnosti OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612, Na Bílé 1231, 565 01 Choceň a to                                
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 6/23 (dále rovněž jen  „20. vyvlastňovaný“) 

21) Jaroslava Pokorného, nar. 20.01.1975, Českých bratří 484, Litomyšlské Předměstí, 566 
01 Vysoké Mýto a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/69   (dále rovněž  jen „21. 
(vyvlastňovaný“) 

22) Jaroslava Prokopenka, nar. 04.06.1952, Svatý Mikuláš 21, 565 42 Vraclav a to                            
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/23 (dále rovněž jen „22. vyvlastňovaný“) 

23) Ing. Miroslava Stehna, nar. 21.09.1984, Skořická 139, 338 43 Mirošov a to                                 
ke spoluvlastnickému podílu ve výši  id. 1/23 (dále rovněž jen „23. vyvlastňovaný“) 

24) Miroslava Šimberského, nar. 08.11.1961, Větrná 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01 
Vysoké Mýto a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 2/46 (dále rovněž jen „24. 
vyvlastňovaný“) 

(všichni dále jen jako „vyvlastňovaní“) 

k pozemku označenému jako parc. č. 269/86 (orná půda) o celkové výměře 709 m2 zapsanému                  
na LV č. 344  kat. území Janovičky u Zámrsku a obec Zámrsk,  přičemž o omezení vlastnického 
práva  se žádá v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 108-51/2021 (plocha 21m2, délka 
potrubí 4,7 m) ze dne 06.09.2021 a geometrickým plánem č. 109-52/2021 (plocha 21m2, délka potrubí 
4,7 m) ze dne 24.08.2021, oba pro kat. území Janovičky u Zámrsku, ve prospěch vyvlastnitele, když 
toto omezení vlastnického práva je navrhováno pro stavební objekt SO 510 – Přeložka VTL plynovodu 
DN500 a  pro stavební objekt SO č. 511 – Přeložka VTL plynovodu DN350. Oba stavební objekty jsou 
stavbou související s veřejně prospěšnou stavbou dálnice „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“ (dále jen 
„stavba“),  o jejímž umístění bylo rozhodnuto rozhodnutím Městského úřadu Vysoké Mýto, odborem 
stavebního úřadu a územního plánování,  č.j. MUVM/022369/2020, sp. zn. MUVM/34872/2017, ze 
dne 14.04.2020, v právní moci dne 23.12.2020.   

Vyvlastňovací úřad u osob ve veřejném seznamu neidentifikovaných požádal o poskytnutí 
osobních údajů z agendového systému evidence obyvatel a na základě sdělení Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 18.05.2022 č.j. MV-39730-2/SC-2022  a ověření dostupných údajů zjistil následující informace: 



 

str. 3/6 

7. vyvlastňovaný Antonín Hanzl, nar. 11.06.1896, posledně bytem  Fučíkova 504, Rychnov                 
nad Kněžnou, zemřel 11.08.1971,  okruh dědiců nebyl zjištěn,  jedním z možných dědiců je 
Milan Machek, nar. 28.02.1967, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké 
Mýto, 

9. vyvlastňovaný Václav Hromádko nebyl dohledán a bližší údaje o jeho osobě nejsou známy, 
ale lze předpokládat, že tento účastník řízení již zemřel, 

10. vyvlastňovaný Anežka Hromádková, roz. Dvořáková, nar. 26.12.1885, posledně bytem                                 
Vraclav 105, zemřela 15.12.1964, okruh dědiců nebyl zjištěn.  

 
V průběhu vyvlastňovacího řízení došlo na základě Unesení Okresního soudu                                

v Ústí nad Orlicí ze dne 18.05.2022 č.j. 20 D 1348/2011-26 (V-4845/2022-611, právní účinky zápisu 
k 18.05.2022,  zápis proveden 27.05.2022) ke změně vlastnického práva, kdy novým vlastníkem 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/46 se po Josefě Malé stal Ing. Jaroslav Kubík, nar. 06.04.1947, 
Vraclav, Svatý Mikuláš 18, 565 42 Vraclav a jeho celkový spoluvlastnický podíl na pozemku 
označeném jako parc. č. 269/86 kat. území Janovičky u Zámrsku činí  id. 1/23. 

 
S ohledem na výše uvedené byl dán zákonný důvod podle ust. § 17 odst. 4  zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon                         
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“), ve vazbě na ust. § 2 
odst. 6 liniového zákona, pro ustanovení opatrovníka 7. vyvlastňovanému Antonínu Hanzlovi, 9. 
vyvlastňovanému Václavovi Hromádkovi, 10. vyvlastňovanému Anežce Hromádkové. Podle ust. § 17 
odst. 4 zákona o vyvlastnění účastníkům, kteří nejsou známi, jejichž pobyt není znám nebo kterým se 
nepodařilo doručit na známou adresu, vyvlastňovací úřad ustanoví opatrovníka, a to ve vazbě na ust. 
§ 2 odst. 6 liniového zákona, když se vyvlastňovacímu úřadu nepodařilo v zákonem stanovené lhůtě 
zjistit osoby, které by se v důsledku úmrtí vyvlastňované osoby staly účastníky řízení.  

 

I. 

Vyvlastňovací úřad tímto uvědomuje v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona o vyvlastnění,                   
ve spojení s ust. § 3 odst. 1 liniového zákona, účastníky řízení, kterými jsou v daném případě 
vyvlastnitel a vyvlastňovaní,  o skutečnosti, že na základě shora uvedené žádosti bylo zahájeno 
dne 06.12.2021 vyvlastňovací řízení, na které se vztahuje  liniový zákon.   

Dále vyvlastňovací úřad uvědomuje v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona o vyvlastnění                           
o zahájení vyvlastňovacího řízení i příslušný katastrální úřad.  Podle § 19 odst. 1 zákona o vyvlastnění 
zapíše katastrální úřad do Katastru nemovitostí České republiky poznámku o zahájeném 
vyvlastňovacím řízení. 

 

II. 

Vyvlastňovací úřad v souladu s ust. § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění, ve spojení s ust.   § 46 
a ust. § 32 odst. 2 písm. i) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), dále  

oznamuje 

zahájení řízení o ustanovení  

a) Obce Vraclav, IČ 00279749, se sídlem Vraclav 66, 565 42 Vraclav,  opatrovníkem  
Václavovi Hromádkovi, Vraclav 105 a  Anežce Hromádkové, Vraclav 105, spoluvlastníkům 
pozemku označeného jako parc. č. 269/86 kat. území Janovičky u Zámrsku, osobám na LV č. 
344 kat. území Janovičky u Zámrsku blíže neidentifikovaným,  

b)  Milana Machka, nar. 28.02.1967, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké 
Mýto, opatrovníkem Antonínovi Hanzlovi, Vraclav 2, 565 42 Vraclav, spoluvlastníku 
pozemku označeného jako parc. č. 269/86 kat. území Janovičky u Zámrsku, osobě na LV č. 
344 kat. území Janovičky u Zámrsku blíže neidentifikované.  

 

Poučení: 

Část I.: 

V souladu s ust. § 19 odst. 3 zákona vyvlastnění nesmí vyvlastňovaní po doručení oznámení                     
o zahájení vyvlastňovacího řízení nakládat s pozemkem, kterého se vyvlastnění týká, a to v rozsahu 



 

str. 4/6 

jakého se týká, převést ho,  pronajmout neb jinak ztížit; právní úkony, kterými  vyvlastňovaní  poruší 
tuto povinnost, jsou neplatné; to neplatí v případě smluv uzavíraných s vyvlastnitelem nebo s jeho 
souhlasem; při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná předkupní práva k vyvlastňovanému 
pozemku; za omezení dle § 19 odst. 3 zákona o vyvlastnění je vyvlastnitel v souladu s ust. § 19 odst. 
4 zákona o vyvlastnění povinen poskytnout vyvlastňovaným náhradu v prokázané výši újmy 
způsobené tímto omezením. 

Námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny, s odkazem na ust. 
§ 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění, nejpozději při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a 
důkazům se nepřihlíží a v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona o vyvlastnění nelze zmeškání uvedené 
lhůty prominout.   

V souladu s ust. § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění se náhrada za omezení vlastnického 
práva stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaných, 
pokud jej vyvlastňovaní předloží, i jednotlivě, vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, 
kdy bylo vyvlastňovaným doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení.  

S odkazem na ust. § 3b liniového zákona vyvlastnitel znalecký posudek k žádosti                              
o vyvlastnění nedokládal a v případě že, vyvlastňovaní ve stanovené lhůtě znalecký posudek 
nepředloží, rozhodne vyvlastňovací úřad o stanovení náhrady za omezení vlastnického práva 
vyvlastňovaných k předmětnému pozemku na základě znaleckého posudku, pro jehož zpracování 
ustanoví vyvlastňovací úřad usnesením znalce a to s odkazem na ust. § 56 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyvlastňovací úřad, pro případ že by byl zadavatelem 
znaleckého posudku pro stanovení náhrady, pojal záměr ustanovit v daném případě zpracovatelem 
znaleckého posudku znalce Ing. Kateřinu Skladanovou, IČO 61228907, U Hřiště 257, 533 52 Srch.  

Za vyvlastnění náleží vyvlastňovaným náhrada s odkazem na ust. § 10 odst. 1 písm. b)  
zákona o vyvlastnění ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu zjištěné                                 
podle oceňovacího předpisu. Náhrada se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídala 
majetkové újmě, která se u vyvlastňovaných projeví v důsledku vyvlastnění a to s odkazem na ust. § 
10 odst. 3 zákona o vyvlastnění. Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění 
provedeno  podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění.  S odkazem                    
na ust. § 10 odst. 5 zákona o vyvlastnění  se cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení 
náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se 
nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení  v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění a 
obdobně se postupuje i pro účely stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu. 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel a to v souladu s ust. § 
20 odst. 4 zákona o vyvlastnění. 

Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti územního rozhodnutí, stavebního 
povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, staví a to s odkazem na ust. § 
2 odst. 3 liniového zákona.   

V souladu s ust. § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si pro řízení 
zmocněnce; zmocnění k zastupování se prokazuje plnou mocí, přičemž plnou moc lze udělit i ústně 
do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení pouze jednoho zmocněnce. 

 

Část II.: 

Funkce opatrovníka se ustanovuje pouze pro účely tohoto konkrétního vyvlastňovacího řízení 
a zaniká přímo ze zákona, jakmile pominou důvody, pro které byl opatrovník ustanoven.  

V souladu s ust. § 32 odst. 4 správního řádu opatrovníkem správní orgán ustanoví toho,                    
u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, nebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je 
povinna funkci opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody. Za vhodnou osobu se 
zejména považuje ten, kdo je k účastníku řízení v příbuzenském poměru.  

Vyvlastňovací úřad poučuje Obec Vraclav, IČ 00279749, se sídlem Vraclav 66, 565 42 
Vraclav a Milana Machka, nar. 28.02.1967, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké 
Mýto, jako  účastníky řízení o ustanovení opatrovníka, že máte v řízení zejména: 

- právo 
- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ni dozvíte, k námitce se nepřihlédne, pokud jste                        

o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil (§ 14 odst. 
1, 2 a 5 správního řádu), 
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- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i 
ústně do protokolu, v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 
správního řádu), 

- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž správní 
orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci řízení činit své návrhy (§ 36 odst. 1 
správního řádu), 

- nahlížet do spisu (38 odst. 1 správního řádu), 
- činit si výpisky a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

správního řádu), 
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve váš prospěch i 

v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu), 
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu). 

- povinnost   
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost (§ 50 odst. 2 správního řádu), 
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu), 
- hájit zájmy opatrovance (§ 32 správního řádu).  

Vyvlastňovací úřad dává v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení                      
o ustanovení opatrovníka tj. obci Vraclav, IČ 00279749, se sídlem Vraclav 66, 565 42 Vraclav a 
Milanovi Machkovi, nar. 28.02.1967, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto a 
vyvlastňovaným Antonínovi Hanzlovi, Václavovi Hromádkovi a Anežce Hromádkové možnost, aby se 
před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, tj. vydání usnesení o ustanovení opatrovníka, vyjádřili 
k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

Lhůta pro vyjádření se k podkladům se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 
oznámení a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí. 

Písemné vyhotovení oznámení, které bylo dodáno do datové schránky, je doručeno 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup k dodanému oznámení. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba                     
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy bylo oznámení dodáno do datové schránky, považuje se toto 
oznámení za doručené posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu do datově schránky má 
stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.  

Do příslušného správního spisu mohou účastníci vyvlastňovacího řízení nahlédnout                            
u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru  majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení 
stavebního řádu, v kanceláři č.  C423 v úředních hodinách pro veřejnost, a to po předchozí domluvě 
buď elektronickou cestou na emailové adrese radka.konopkova@pardubickykraj.cz nebo telefonicky 
na tel. čísle 466 026 685. 

Pardubice 15.07.2022  
 
                         „otisk úředního razítka“                                Ing. Miroslav Vohlídal 
   vedoucí odboru 
  
 
Za správnost vyhotovení:  Ing. Radka Konopková, oprávněná úřední osoba 
 
 
Doručí se: 
Účastníkům  řízení do vlastních rukou: 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 

Mgr. Šárka Macháčková, advokát, Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IDDS: 
hjzgyeg, zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací,                  
Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 

Obec Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav, IDDS: jcma9rm 
Expedo real s.r.o., V Kasárnách 909, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: 66vyjc8 
OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 56501 Choceň, IDDS: trcrqx2 
 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
Radka Benešová, Vraclav 32, 565 42 Vraclav 
Dagmar Děkanovská, Loubská 35/24, Děčín XIII-Loubí, 405 02 Děčín 
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Květa Derková, Sídl. Střed 2582, 276 01 Mělník 
Marta Döpelheuerová, Severní 1495/4, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín  
Olaf Dvořák, Nechvílova 1826/22, Chodov, 148 00 Praha 4 
Iveta Jůzová,  Ležáků 673, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
Milan Machek, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Jaroslav Hromádko, třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 Hradec Králové 
Lucie Hromádková, třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 500 12 Hradec Králové 
Boris Kicov, Veronské nám. 337, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10   
Jitka Vaňousová, Stradouň 14, 538 63 Stradouň 
František Novák, nar. 02.08.1976, Vraclav 95, 565 42 Vraclav 
Jaroslav Pokorný,  Českých bratří 484, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
Božena Klementová, Hlavní 1202/80, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Ing. Jaroslav Kubík, Svatý Mikuláš 18, 565 42 Vraclav  
Miroslava Mlíkové, Vraclav 106, 565 42 Vraclav 
Eva Nováková,  Městec 21, 538 63 Chroustovice  
Jaroslav Prokopenko, Svatý Mikuláš 21, 565 42 Vraclav  
Ing. Miroslav Stehno, Skořická 139, 338 43 Mirošov  
Miroslav Šimberský, Větrná 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
 

Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu: 
Antonín Hanzl,  Vraclav 2, 565 42 Vraclav  
Václava Hromádka, Vraclav 105                  
Anežka Hromádková, Vraclav 105              
 
 
Dále obdrží: 
Příslušný katastrální úřad prostřednictvím datové sítě do datové schránky: 
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: numieei 

 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
 
 
Tato písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední 
desce úřadu a na jeho webových stránkách.  

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a zveřejněním                  
na webových stránkách www.pardubickykraj.cz se písemnost považuje za doručenou.  
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.  
 
 
 
Vyvěšeno:                                                                     
 
 
 
 
Sejmuto: 

 
 
Příloha pro vyvlastňované: 
Kopie části geometrického plánu č. 108-51/2021 
Kopie části geometrického plánu č. 109-52/2021 

 
 
 
 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice    Ústředna: +420 466 026 111    Fax: +420 466 026 220 
Internet: www.pardubickykraj.cz    E-mail: posta@pardubickykraj.cz    Úřední dny: pondělí a středa, 8,00  – 17,00 hod. 
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