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USNESENÍ 

USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 

 

 

Výroková část: 

Společnost ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  

Praha 101, která je zastoupena advokátem  JUDr. Robertem Mrázikem, IČO: 12721891, Karlovo nám. 

32/26, 674 01 Třebíč – Vnitřní Město (dále jen "vyvlastnitel") podala dne 30.6.2021 žádost o zahájení 

vyvlastňovacího řízení podle § 24 odst. 4) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen 

„energetický zákon“) ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) o  

 

omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene 

k pozemku parc. č. 610/1 v katastrálním území Vlčetín u Bílé,  

 

 
jejímž vlastníkem je 

Škodová Emilie, Vlčetín č.p. 43, 463 43  Bílá. 

 

Vyvlastňovaný pozemek je konkrétně určený pro stavbu „Vedení 400 kV, V451/448 – TR Babylon – TR 

Bezděčín“ (dále jen „PS“) na území Libereckého kraje, na kterou bylo vydáno Ministerstvem pro místní 

rozvoj dne 18.12.2019 územní rozhodnutí č. j. MMR-49127/2016-83/3822/2019, které nabylo právní 

moci dne 21.1.2020. Stavba Vedení PS je veřejně prospěšnou stavbou nadmístního významu ve smyslu § 

2 odst. 1 písmene l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Záměr stavby Vedení PS spočívá ve zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 

400 kV, označeného jako V451 (rok uvedení do provozu 1974), kdy toto stávající vedení bude kompletně 

demontováno. Stavba Vedení PS bude součástí přenosové soustavy České republiky, zajišťující přenos 

elektrické energie z míst výroby do míst spotřeby, tedy fyzicky propojuje zdroje elektrické energie a 

uzlové transformovny mezi sebou. Záměr je umístěn ve stávající trase vedení V451 v energetickém 

koridoru vedení 400 kV s dílčími změnami trasy při zaústění do transformoven Babylon a Bezděčín a 

také v okolí obce Janův Důl. 
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Magistrát města Liberec, oddělení státního stavebního dozoru odboru stavební úřad, organizačním řádem 

Magistrátu města Liberec určeného pro výkon přenesené působnosti jako vyvlastňovací úřad (dále jen 

„vyvlastňovací úřad“), příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu 

obecného ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 17 odst. 4) zákona o vyvlastnění, § 32 odst. 2 písm. e) 

správního řádu a § 2 odst. 6 liniového zákona  

u s t a n o v u j e 

účastníku řízení: 

neznámému (neidentifikovanému) právnímu nástupci po zemřelé paní Emilii Škodové, posledním 

bytem Vlčetín č.p. 43, 463 43  Bílá - vlastník pozemku parc. č. 610/1 v katastrálním území Vlčetín u 

Bílé  

(dále jen "účastník") opatrovníka, jímž je: 

Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou. 

Neznámý (neidentifikovaný) právní nástupce po zemřelé paní Emilii Škodové, posledním bytem Vlčetín 

č.p. 43, 463 43  Bílá. 

 

 

Odůvodnění: 

Ve vyvlastňovacím řízení zdejší vyvlastňovací úřad zjistil, že účastník řízení paní Emilie Škodová, 

posledním bytem Vlčetín č.p. 43, 463 43  Bílá - vlastník pozemku parc. č. 610/1 v katastrálním území 

Vlčetín u Bílé. Obecní úřad Bílá potvrdil, že paní Emilie Škodová je již dlouhodobě mrtvá. Okresní soud 

Liberec písemně oznámil, že se v jejich evidenci nepodařilo paní Emilii Škodovou dohledat, a proto 

odkázal vyvlastňovací úřad na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních (dále jen „Úřad“). 

Vyvlastňovací úřad se s žádostí o informace ve výše uvedené věci dne 15.11.2021 obrátil na Úřad a 

upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Emilii Škodové ustanoví 

opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od Úřadu obdržel dne 29.11.2021 informaci, že šetření paní 

Emilie Škodové bylo ukončeno pro nedostatek údajů, respektive chybějícího data úmrtí..  

Z výše uvedeného vyplývá, že se vyvlastňovacímu úřadu nepodařilo zjistit dědice po výše uvedené 

zemřelé na výše uvedené pozemkové parcele 610/1 v katastrálním území Vlčetín u Bílé.  Z tohoto důvodu 

se jedná o neznámé účastníky řízení a vyvlastňovací úřad v rámci správního řízení musí jednat s právním 

nástupcem po zemřelém, a proto je povinen podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu mu ustanovit 

opatrovníka a podle § 2 odst. 6 liniového zákona rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku 

tohoto usnesení, tj. k obhajování jejích práv se zřetelem na projednávané věci ustanovit opatrovníka Mgr. 

Danielu Hnídkovou, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, která se svým 

určením za opatrovníka udělila souhlas. 

Účastníkem tohoto řízení jsou právní nástupci po zemřelé paní Emilii Škodové, kteří nejsou známi.  

Vzhledem k tomu, že právním nástupcům po zemřelé paní Emilii Škodové, nemůže stavební úřad adresně 

doručovat, protože do dnešní doby nejsou známy, doručuje jim způsobem uvedeným v § 26 správního 

řádu. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 

odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

O vyvěšení tohoto usnesení na místě k tomu určeném a o vrácení jednoho výtisku písemnosti s 

potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme Magistrát města Liberec a Obecní úřad Bílá. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 

K vyvěšení na úřední desku:  

MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku  

Obecní úřad Bílá – 1 x na úřední desku 

 

Do vlastních rukou: 

Mgr.Daniela Hnídková, IDDS: 9suhitx 

 místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

Veřejnou vyhláškou. 

Neznámému právnímu nástupci po zemřelé Emilii Škodové 
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