
 

           

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 

 
 

 
 

 
 

 Krajský úřad 
 Pardubického kraje 
 odbor majetkový, stavebního řádu a investic 
 oddělení stavebního řádu 

 
Č.j.:         KrÚ 84287/2022/32V/OMSŘI/Kn  
Sp. zn.:   SpKrÚ 72874/2022 
Vyřizuje: Ing. Radka Konopková, oprávněná úřední osoba  
E-mail:    radka.konopkova@pardubickykraj.cz 
Telefon:  466 026 685 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 

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 12.09.2022 
žádost  společnosti  ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - 
Podmokly, 405 02 Děčín (dále rovněž jen „vyvlastnitel“), zastoupené na základě plné moci společností 
ELEKTROTRANS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice,  158 00 Praha 5, a dále zastoupené na 
základě plné moci společností ProfiPEN s.r.o., IČ 08556733, se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (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 Döpelheuer, 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“) 

10) Anežky Hromádkové, Vraclav 105 a to ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/46 (dále 
rovněž jen „10. vyvlastňovaný“) 
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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. 1/23 (dále rovněž jen „15. vyvlastňovaný“) 

16) 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“) 

17) 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“) 

18) 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“) 

19) 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“) 

20) 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“) 

21) 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“) 

22) 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“) 

23) 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 listu vlastnictví č. 344  kat. území Janovičky u Zámrsku a obec Zámrsk,  přičemž o 
omezení vlastnického práva  se žádá v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 106-50/2021 
(plocha 26,44m2, délka potrubí 3,78 m) potvrzeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště  Ústí nad Orlicí dne 14.05.2021 a ověřeném dne 24.05.2021 oprávněným 
zeměměřičským inženýrem Ing. Kateřinou Skalickou, Údolní 15, Brno, ve prospěch vyvlastnitele, když 
toto omezení vlastnického práva je navrhováno pro stavební objekt SO 402 – Přeložka úseku 
stávajícího nadzemního vedení VVN 110 kV, když stavební objekt je stavbou související s veřejně 
prospěšnou stavbou dálnice „D35 Ostrov - Vysoké Mýto“ (dále rovněž  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. O umístění stavebního objektu SO 402 – Přeložka úseku stávajícího 
nadzemního vedení VVN 110   kV bylo rozhodnuto územní rozhodnutím č.j. MUVM/018865/2020, sp. 
zn. MUVM/40607/2019 vydaným dne 25.03.2020 Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem 
stavebního úřadu a územního plánování, v právní moci dne 01.05.2020. 

Vyvlastňovací úřad rozhodl v souladu s ust. § 2 odst. 6 liniového zákona, ve spojení                     
s ust. § 32 odst. 2 písm. i) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž jen „správní řád“), takto: 

I. 

účastníkům řízení Václavovi Hromádkovi, Vraclav 105 a Anežce Hromádkové, Vraclav 105, jako 
osobám neznámým 

u s t a n o v u j e    o p a t r o v n í k a 
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obec Vraclav, IČ 0279749, se sídlem Vraclav 66, 565 42 Vraclav, 

 

a 

II. 

účastníku řízení Antonínu Hanzlovi, Vraclav 2, jako osobě neznámé 

 
u s t  a n o v u j e   o p a t r o v n í k a 

 

Milana Machka, nar. 28.02.1967, bytem Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké 
Mýto. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Milan Machek, nar. 28.02.1967, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Václav Hromádko, Vraclav 105 
Anežka Hromádková, Vraclav 105 
Antonín Hanzl 
 

Odůvodnění: 

Dne 12.09.2022 podal vyvlastnitel prostřednictvím svého zástupce u Krajského úřadu 
Pardubického kraje žádost o omezení vlastnického práva vyvlastňovaných a to k pozemku 
označenému jako parc. č. 269/86  zapsanému na listu vlastnictví č. 344  kat. území Janovičky                        
u Zámrsku a obec Zámrsk,  přičemž o omezení vlastnického práva  se žádá v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem č. 106-50/2021 (plocha 26,44m2, délka potrubí 3,78 m) potvrzeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Ústí nad Orlicí dne 14.05.2021 a 
ověřeném dne 24.05.2021 oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Kateřinou Skalickou, Údolní 
15, Brno, ve prospěch vyvlastnitele, když toto omezení vlastnického práva je navrhováno pro stavební 
objekt SO 402 – Přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení VVN 110 kV, když stavební objekt je 
stavbou související s veřejně prospěšnou stavbou dálnice „D35 Ostrov - Vysoké Mýto“ (dále rovněž  
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. O umístění stavebního objektu 
SO 402 – Přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení VVN 110   kV bylo rozhodnuto územní 
rozhodnutím č.j. MUVM/018865/2020, sp. zn. MUVM/40607/2019 vydaným dne 25.03.2020 Městským 
úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu a územního plánování, v právní moci dne 
01.05.2020. 

Dnem podání žádosti vyvlastnitele, tj. 12.09.2022, bylo zahájeno vyvlastňovací řízení. Na toto 
vyvlastňovací řízení se vztahuje liniový zákon. 

Vyvlastnitel podal dne 12.09.2022 i žádost o omezení vlastnického práva Josefy Malé, Svatý 
Mikuláš 18, 565 42 Vraclav k pozemku označenému jako parc. č. 269/86 kat. území Janovičky                   
u Zámrsku,  která zemřela dne 17.06.1858, a nemá vlastnické právo k předmětnému pozemku,  jak 
ověřil vyvlastňovací úřad na listu vlastnictví č. 344 kat. území Janovičky u Zámrsku prokazující stav 
evidovaný k datu 21.09.2022. Vyvlastňovací úřad řízení o omezení vlastnického práva Josefy Malé, 
Svatý Mikuláš 18, 565 42 Vraclav,  zahájené podáním žádosti dne 12.09.2022, usnesením                              
č.j. KrÚ 75706/2022/32V/OMSŘI/Kn ze dne 26.09.2022, s odkazem na ust. § 66 odst. 1 písm. f) 
správního řádu, zastavil.   

Vyvlastňovací úřad u vyvlastňovaných, jako osob ve veřejném seznamu blíže 
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 po ověření 
dostupných údajů zjistil následující informace: 

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

Vzhledem k tomu, že u vyvlastňovaných Václava Hromádka, Anežky Hromádkové a Antonína 
Hanzla, osob ve veřejném  seznamu nedostatečně identifikovaných, se nepodařilo  vyvlastňovacímu 
úřadu v zákonné lhůtě zjistit osoby, které by se v důsledku  jejich smrti staly účastníky vyvlastňovacího 
řízení, ustanovil jim vyvlastňovací úřad opatrovníka, a to s odkazem na ust. § 2 odst. 6 liniového 
zákona.  

Vyvlastňovací úřad oznámil opatřením č.j. KrÚ 75964/2022/32V/OMSŘI/Kn, sp. zn. SpKrÚ 
72874/2022, ze dne 27.09.2022, mimo jiné i zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka 
vyvlastňovaným v souladu s ust. § 46 a § 32 odst. 2 písm. i) správního řádu. Jako opatrovníka 
vyvlastňovaným Václavovi Hromádkovi a  Anežce Hromádkové vyvlastňovací úřad navrhl obec 
Vraclav, IČ 00279749, se sídlem Vraclav 66, 565 42 Vraclav a vyvlastňovanému Antonínovi Hanzlovi 
pak navrhl Milana Machka, nar. 28.02.1967, Vrchlického 231, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké 
Mýto. 

Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka č.j. KrÚ 75964/2022/32V/OMSŘI/Kn bylo 
vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje dne 30.09.2022 a sejmuto dne 
18.10.2022. Současně bylo oznámení zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Milan Machek ani obec Vraclav, jako navržení opatrovníci ve správním řízení, nevznesli 
nesouhlas s ustanovením své osoby jako opatrovníka vyvlastňovaných, nevznesli žádné námitky ani 
připomínky. 

Při zjišťování, kdo bude jako opatrovník nejvhodnější ve vyvlastňovacím řízení                                    
pro vyvlastňované, vyvlastňovací úřad zkoumal zejména, zda opatrovníci nebudou v rozporu se zájmy 
a právy opatrovanců, tedy vyvlastňovaných. Vzhledem k tomu, že se vyvlastňovacímu úřadu 
nepodařilo zjistit žádné osoby blízké vyvlastňovaným Václavovi Hromádkovi a  Anežce Hromádkové, 
a poslední trvaly pobyt měli oba vyvlastňovaní v obci Vraclav, je předpoklad, že obec Vraclav bude 
dobře hájit zájmy opatrovanců, tj. vyvlastňovaných. U Milana Machka, jako přímého příbuzného 
vyvlastňovaného Antonína Hanzla, lze pak předpokládat, že bude dobře hájit zájmy opatrovace, tj. 
vyvlastňovaného. 

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl vyvlastňovací úřad tak, jak je                            
v jednotlivých výrocích tohoto usnesení uvedeno, když opatrovníkem vyvlastňovaných Václava 
Hromádka a Anežky Hromádkové ustanovil obec Vraclav, IČ 00279749, se sídlem Vraclav 66, 565 42 
Vraclav a vyvlastňovanému Antonínovi Hanzlovi ustanovil Milana Machka, nar. 28.02.1967, 
Vrchlického 231, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  obec Vraclav, Milan Machek, Václav 
Hromádko, Anežka Hromádková, Antonín Hanzl. 

Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem 
nebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. 

Doručováno je v souladu s ust. § 32 odst. 6 správního řádu.  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, cestou Krajského 
úřadu Pardubického kraje, u něhož se odvolání podává.  

 Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 
rozhodnutí a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a 
zveřejněním na webových stránkách www.pardubickykraj.cz se písemnost považuje za doručenou.  

Písemné vyhotovení usnesení, 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 usnesení. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba                    
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu do datově schránky má 
stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

http://www.pardubickykraj.cz/
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 V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 

 Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
Pardubice 02.11.2022 

  

                             „otisk úředního razítka“                            Ing. Miroslav Vohlídal 
   vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se:  
Účastníkům řízení do vlastních rukou: 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Obec Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav, IDDS: jcma9rm 
 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
Milan Machek, Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 

Veřejnou vyhláškou: 
Antonín Hanzl, Vraclav 2  
Václav Hromádko, Vraclav 105  
Anežka Hromádková, Vraclav 105  
 
 
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 Krajského úřadu Pardubického kraje 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: 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 

 
 

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. 

http://www.pardubickykraj.cz/
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