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MEZITÍMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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“), podle § 24 odst. 2
a odst. 3 zákona o vyvlastnění, dále podle § 4a odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“) na základě podané žádosti dne 26.7.2021
I. rozhodl mezitímním rozhodnutím o základu věci, tj. o omezení vlastnického práva
vlastníkům, kterými jsou:
Miloslav Bulíř, Proseč pod Ještědem č.p. 129, 463 43 Český Dub – podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr.
Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do
dnešní doby není znám právní nástupce),
Fajfrová Marie, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Fanta Otakar, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Fantová Marie, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Tomáš Gatter, nar. 21.2.1979, Bílá č.p. 16, 463 43 Český Dub – podíl 1/21,
Zuzana Guschlová, nar. 19.5.1962, Školní č.p. 384/6, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5 – podíl 1/21,
Pavel Hanousek, nar. 11.5.1964, Roztoky u Jilemnice č.p. 442, 512 31 Roztoky u Jilemnice – podíl 1/42,
Havlík Václav, Proseč pod Ještědem č.p. 88, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Havlíková Marie, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Havlíková Barbora, Proseč pod Ještědem č.p. 22, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr.
Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do
dnešní doby není znám právní nástupce),
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Hořák Josef, Srbská č.p. 126 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Hořáková Blažena, Srbská č.p. 126 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Jiránek Josef, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Jiránková Božena, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Ludmila Junková, nar. 13.8.1944, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl
1/42,
Kamenský Antonín, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr.
Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do
dnešní doby není znám právní nástupce),
Kamenská Karla, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr.
Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do
dnešní doby není znám právní nástupce),
Kotek Petr, Proseč pod Ještědem č.p. 78, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Kotková Josefa, Doubí č.p. 198 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Ilona Kozová, nar. 27.3.1973, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou - podíl 1/42,
Doubravka Křížková, nar. 15.10.1952, Bajgarova č.p. 1214, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98 – podíl 1/21,
Martin Lukáš, nar. 6.1.1971, Podlesí č.p. 622, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Dagmar Macove, nar. 20.12.1972, Podlesí č.p. 542, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Petr Manych, nar. 12.2.1984, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub – podíl 1/42,
Klára Manychová, nar. 4.9.1983, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub - podíl 1/42,
Mužák Jaroslav, Proseč pod Ještědem č.p. 82, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
"R E A G R O spol. s r.o.", Hoření Starý Dub č.p. 2, 463 43 Český Dub - podíl 1/21,
Petr Rozkovec, nar. 22.5.1961, Markova č.p. 848/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 - podíl
1/42,
Josef Stejskal, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Jitřenka Stejskalová, nar. 8.7.1943, Luka pod Medníkem č.p. 63, 254 01 Jílové u Prahy – podíl 1/42,
Karel Šrýtr, nar. 21.11.1952, Rozstání č.p. 80, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Vladislav Šrýtr, nar. 15.1.1951, Proseč pod Ještědem č.p. 112, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Oldřich Vanča, nar. 7.1.1956, Pasecká č.p. 1229/3, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 – podíl 1/21,
Mgr. Miroslava Vodičková, nar. 27.1.1969, Poděbradova č.p. 443/43, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2 – podíl 1/42.
k části pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu, obec Proseč pod
Ještědem, okres Liberec, zapsaného na listu vlastnictví č. 382 v evidenci katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, spočívajícího v omezení věcným břemenem v rozsahu
1766 m2 podle geometrického plánu č. 334-4330/2013 ze dne 28.6.2013, ověřeného dne 31.7.2013 s číslem
901/2013,
ve prospěch ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10, (dále jen „vyvlastnitel“)
spočívající ve strpení umístění a provozování liniové stavby přenosové soustavy „Vedení 400 kV V451/448,
TR Babylon – TR Bezděčín“ (dále jen stavba“), v rozsahu přetnutí výše uvedeným nadzemním vedením v
ploše pozemku vymezené kolmým průmětem krajních vodičů tohoto vedení, realizované podle územního
rozhodnutí č.j. MMR-49127/2016-83/3822/2019, které nabylo právní moci dne 21.01.2020.
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Věcné břemeno se zřizuje „in personam“ na dobu neurčitou a povinnosti vyplývající z věcného břemene
přecházejí na každého dalšího vlastníka dotčeného pozemku. Zřizuje se podle § 24 odst. 4 za účelem zřizování
předmětné stavby a jejího provozování podle § 24 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
II. určuje
podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona o vyvlastnění a podle § 3c liniového zákona, že vyvlastnitel je povinen
zahájit uskutečnění účelu vyvlastnění na dotčeném pozemku nejpozději do 4 let od právní moci tohoto
rozhodnutí o omezení vlastnického práva.

Účastníci řízení dle § 17 odst. 1 zákona o vyvlastnění, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vyvlastnitel
ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
Vyvlastňovaní
Miloslav Bulíř, Proseč pod Ještědem č.p. 129, 463 43 Český Dub – podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Fajfrová Marie, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Fanta Otakar, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Fantová Marie, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Tomáš Gatter, nar. 21.2.1979, Bílá č.p. 16, 463 43 Český Dub – podíl 1/21,
Zuzana Guschlová, nar. 19.5.1962, Školní č.p. 384/6, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5 – podíl 1/21,
Pavel Hanousek, nar. 11.5.1964, Roztoky u Jilemnice č.p. 442, 512 31 Roztoky u Jilemnice – podíl 1/42,
Havlík Václav, Proseč pod Ještědem č.p. 88, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Havlíková Marie, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č.
ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Havlíková Barbora, Proseč pod Ještědem č.p. 22, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Hořák Josef, Srbská č.p. 126 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Hořáková Blažena, Srbská č.p. 126 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Jiránek Josef, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č.
ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Jiránková Božena, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Ludmila Junková, nar. 13.8.1944, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/42,
Kamenský Antonín, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Kamenská Karla, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
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Kotek Petr, Proseč pod Ještědem č.p. 78, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Kotková Josefa, Doubí č.p. 198 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Ilona Kozová, nar. 27.3.1973, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou - podíl 1/42,
Doubravka Křížková, nar. 15.10.1952, Bajgarova č.p. 1214, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98 – podíl 1/21,
Martin Lukáš, nar. 6.1.1971, Podlesí č.p. 622, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Dagmar Macove, nar. 20.12.1972, Podlesí č.p. 542, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Petr Manych, nar. 12.2.1984, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub – podíl 1/42,
Klára Manychová, nar. 4.9.1983, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub - podíl 1/42,
Mužák Jaroslav, Proseč pod Ještědem č.p. 82, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
"R E A G R O spol. s r.o.", Hoření Starý Dub č.p. 2, 463 43 Český Dub - podíl 1/21,
Petr Rozkovec, nar. 22.5.1961, Markova č.p. 848/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 - podíl 1/42,
Josef Stejskal, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Jitřenka Stejskalová, nar. 8.7.1943, Luka pod Medníkem č.p. 63, 254 01 Jílové u Prahy – podíl 1/42,
Karel Šrýtr, nar. 21.11.1952, Rozstání č.p. 80, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Vladislav Šrýtr, nar. 15.1.1951, Proseč pod Ještědem č.p. 112, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Oldřich Vanča, nar. 7.1.1956, Pasecká č.p. 1229/3, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 – podíl 1/21,
Mgr. Miroslava Vodičková, nar. 27.1.1969, Poděbradova č.p. 443/43, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2 – podíl 1/42.
Účastník řízení s právem zástavním
MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4
Odůvodnění:
Dne 26.7.2021 podal vyvlastnitel žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení spočívající v omezení vlastnického
práva k části pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu, obec Proseč pod
Ještědem, pro stavbu „Vedení 400 kV, V451/448 -TR Babylon – TR Bezděčín“, uvedeného na listu vlastnictví
č. 382 pro katastrální území Javorník u Českého Dubu, obec Proseč pod Ještědem, vedeného u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.
Vlastníky pozemku podle výpisu z evidence katastru nemovitostí jsou:
Miloslav Bulíř, Proseč pod Ještědem č.p. 129, 463 43 Český Dub – podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Fajfrová Marie, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Fanta Otakar, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Fantová Marie, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Tomáš Gatter, nar. 21.2.1979, Bílá č.p. 16, 463 43 Český Dub – podíl 1/21,
Zuzana Guschlová, nar. 19.5.1962, Školní č.p. 384/6, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5 – podíl 1/21,
Pavel Hanousek, nar. 11.5.1964, Roztoky u Jilemnice č.p. 442, 512 31 Roztoky u Jilemnice – podíl 1/42,
Havlík Václav, Proseč pod Ještědem č.p. 88, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
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Havlíková Marie, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č.
ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Havlíková Barbora, Proseč pod Ještědem č.p. 22, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Hořák Josef, Srbská č.p. 126 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Hořáková Blažena, Srbská č.p. 126 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Jiránek Josef, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č.
ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Jiránková Božena, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Ludmila Junková, nar. 13.8.1944, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/42,
Kamenský Antonín, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Kamenská Karla, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Kotek Petr, Proseč pod Ještědem č.p. 78, 463 43 Český Dub - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
Kotková Josefa, Doubí č.p. 198 - podíl 1/42, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK
Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám právní nástupce),
Ilona Kozová, nar. 27.3.1973, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou - podíl 1/42,
Doubravka Křížková, nar. 15.10.1952, Bajgarova č.p. 1214, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98 – podíl 1/21,
Martin Lukáš, nar. 6.1.1971, Podlesí č.p. 622, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Dagmar Macove, nar. 20.12.1972, Podlesí č.p. 542, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Petr Manych, nar. 12.2.1984, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub – podíl 1/42,
Klára Manychová, nar. 4.9.1983, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub - podíl 1/42,
Mužák Jaroslav, Proseč pod Ještědem č.p. 82, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby
není znám právní nástupce),
"R E A G R O spol. s r.o.", Hoření Starý Dub č.p. 2, 463 43 Český Dub - podíl 1/21,
Petr Rozkovec, nar. 22.5.1961, Markova č.p. 848/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 - podíl 1/42,
Josef Stejskal, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub - podíl 1/21, ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 46601 Jablonec nad Nisou (účastník zemřel a do dnešní doby není znám
právní nástupce),
Jitřenka Stejskalová, nar. 8.7.1943, Luka pod Medníkem č.p. 63, 254 01 Jílové u Prahy – podíl 1/42,
Karel Šrýtr, nar. 21.11.1952, Rozstání č.p. 80, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Vladislav Šrýtr, nar. 15.1.1951, Proseč pod Ještědem č.p. 112, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Oldřich Vanča, nar. 7.1.1956, Pasecká č.p. 1229/3, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 – podíl 1/21,
Mgr. Miroslava Vodičková, nar. 27.1.1969, Poděbradova č.p. 443/43, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2 – podíl 1/42.
Omezení vlastnického práva je požadováno v rozsahu věcného břemene podle geometrického plánu č.
334-4330/2013. Dotčená plocha věcného břemene pro část pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území
Javorník u Českého Dubu, je vymezena kolmým průmětem krajních vodičů tohoto vedení (stavby) a to v ploše
1766 m2, tímto věcným břemenem dojde k rozšíření břemene stávajícího, které vzniklo před účinností novely
zákona č. 458/2000 Sb. která je účinná od 1.1.2001. Před účinností novely tohoto zákona se věcná břemena
do katastru nemovitostí nezapisovala. Oprávnění však vzniklo i přesto, že nebylo do katastru nemovitostí
zapsáno. Tyto skutečnosti vyplývají z § 96 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
Vyvlastnitel požádal o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona.
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Vyvlastňovací úřad nejdříve prověřoval podanou žádost včetně doložených příloh, dále prověřil možné
účastníky vyvlastňovacího řízení podle § 17 zákona o vyvlastnění.
Na základě tohoto prověření zjistil vyvlastňovací úřad, že žádost obsahuje označení pozemku, jehož se
vyvlastnění týká, dále informace o splnění podmínky pro vyvlastnění dané zákonem o vyvlastnění uvedené v
§ 3 až § 5, údaje o tom, čeho se vyvlastnitel domáhá a jakým způsobem a v jaké lhůtě bude zahájeno
uskutečňování účelu vyvlastnění. Žádost o vydání rozhodnutí o omezení vlastnického práva k pozemku
zřízením věcného břemene byla doložena v souladu s § 18 odst. 2 a 3 zákona o vyvlastnění a § 45 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména označení pozemku, kterého se
omezení práv týká, doložení korespondence v souladu s § 3 - § 5 zákona o vyvlastnění, tj. informace o veřejném
zájmu na dosažení předmětu vyvlastňovacího řízení, doklady o jednání s cílem učinit dohodu s vlastníky
předmětného pozemku, geometrický plán č. 334-4330/2013 ověřený dne 31.7.2013, kde je vymezena část
pozemku, které požaduje žadatel zatížit věcným břemenem, platné Územní rozhodnutí č.j. MMR-49127/201683/3822/2019 pro výše uvedenou stavbu s nabytím právní moci dne 21.01.2020. V doručené písemnosti byla
dále uvedena žádost vyvlastnitele o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a liniového zákona, jelikož podle
jeho sdělení byly naplněny podmínky tohoto ustanovení. Na základě doložených dokladů k žádosti došel
vyvlastňovací úřad k závěru, že žádost je oprávněná.
Následně prověřil vyvlastňovací úřad účastníky vyvlastňovacího řízení. Jedná se o vyvlastnitele společnost
ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10, kterou zastupuje Advokátní kancelář
Mrázik a spol., IČ 12721891, č. ČAK 02136, kterou zastupuje advokát JUDr. Robert Mrázik, advokát, č. ČAK
02136.
Dále vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení zjistil, že:
- účastníci řízení pan Adolf Bulíř a paní Božena Bulířová, posledním bytem 463 43 Proseč pod Ještědem č.p.
129 byli vlastníky podílu 1/21 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu.
Obecní úřad Proseč pod Ještědem potvrdil, že pan Adolf (Josef) Bulíř se narodil dne 23.9.1897 a zemřel dne
25.4.1975; paní Božena Bulířová se narodila dne 19.10.1896 a zemřela 12.2.1964. Vyvlastňovací úřad se
s žádostí o informace ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a
upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Adolfu (Josefu) Bulířovi a paní
Boženě Bulířové ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 10.11.2021 obdržel
informaci, že se u výše uvedených osob dodatečně projednává dědictví a projednáním dědictví byl pověřen
notář-soudní komisař Mgr. David Škorpík, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 15.11.2021 obrátil.
Vyvlastňovací úřad obdržel dne 16.11.2022 od notáře informaci, že je vedeno pozůstalostní řízení se synem
výše uvedených manželů s panem Miloslavem Bulířem, který se narodil dne 11.7.1932 a zemřel 28.4.2003. Dne
12.4.2022 se Miloslav Bulíř objevil na výpisu z katastru nemovitostí. Dne 25.1.2022 dostal vyvlastňovací úřad
od notáře informaci, že je v současné době vedeno pozůstalostní řízení s pozůstalou manželkou Zlatou
Bulířovou (nar. dne 10.7.1935) a dvěma syny. Pozůstalostní řízení probíhá a nebylo dosud skončeno.
- účastník řízení paní Marie Fajfrová, posledním bytem 463 43 Proseč Pod Ještědem je vlastníkem podílu 1/21 z
pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod Ještědem
sdělil, že paní Marie Fajfrová nebyla v matrice nalezena. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací úřad obrátil s žádostí
o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a
upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Marii Fajfrové ustanoví
opatrovníka. Okresní soud Liberec písemně dne 10.11.2021 oznámil, že se v jejich evidenci nepodařilo paní
Marii Fajfrovou 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
Marii Fajfrové ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od Úřadu obdržel dne 29.11.2021 informaci,
že ve věci okolo paní Marie Fajfrové dosud nebylo započato šetření.
- účastník řízení pan Jáchym Fanta, posledním bytem 463 43 Proseč pod Ještědem č.p. 103 je vlastníkem podílu
1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod
Ještědem potvrdil, že pan Jáchym Fanta se narodil dne 17.9.1878 a zemřel dne 16.2.1956. Vyvlastňovací úřad se
s žádostí o informace ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a
upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Jáchymu Fantovi ustanoví
opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 21.12.2021 obdržel informaci, že se u výše uvedené
osoby dodatečně projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní
komisař Mgr. Filip Vorel, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 17.1.2022 obrátil a upozornil na to, že pokud do
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30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Jáchymu Fantovi ustanoví opatrovníka. Do dnešního dne
vyvlastňovací úřad žádné informace od notáře neobdržel.
- účastník řízení paní Marie Fantová, posledním bytem 463 43 Proseč pod Ještědem č.p. 103 je vlastníkem
podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod
Ještědem potvrdil, že paní Marie Fantová se narodila dne 25.3.1886 a zemřela dne 4.2.1978. Vyvlastňovací úřad
se s žádostí o informace ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a
upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Marii Fantové ustanoví
opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 21.12.2021 obdržel informaci, že se u výše uvedené
osoby dodatečně projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní
komisař Mgr. Filip Vorel, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 17.1.2022 obrátil a upozornil na to, že pokud do
30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Marii Fantové ustanoví opatrovníka. Do dnešního dne
vyvlastňovací úřad žádné informace od notáře neobdržel.
- účastník řízení pan Václav Havlík, posledním bytem 463 43 Proseč pod Ještědem č.p. 88 je vlastníkem podílu
1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod
Ještědem potvrdil, že pan Václav Havlík zemřel dne 17.12.1973 ve věku 79 let (byl narozen 17.9.1894).
Vyvlastňovací úřad se s žádostí o informace ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud
Liberec (dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu
Václavu Havlíkovi ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 10.11.2021 obdržel
informaci, že se u výše uvedené osoby dodatečně projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním
dědictví byl pověřen notář-soudní komisař Mgr. Filip Vorel, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 15.11.2021
obrátil a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Václavu Havlíkovi
ustanoví opatrovníka. Do dnešního dne vyvlastňovací úřad žádné informace od notáře neobdržel.
- účastník řízení paní Marie Havlíková, posledním bytem Zámecká 39/IV, 463 43 České Dub je vlastníkem
podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod
Ještědem potvrdil, že se paní Marie Havlíková narodila dne 9.9.1897 a zemřela dne 3.9.1977. Vyvlastňovací
úřad se s žádostí o informace ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen
„soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Marii Havlíkové
ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 10.11.2021 obdržel informaci, že se u výše
uvedené osoby dodatečně projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byl pověřen notářsoudní komisař Mgr. Filip Vorel, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 15.11.2021 obrátil s žádostí o informace a
upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Marii Havlíkové ustanoví
opatrovníka. Do dnešního dne vyvlastňovací úřad žádné informace od notáře neobdržel.
- účastník řízení paní Barbora Havlíková, posledním bytem 463 43 Proseč pod Ještědem č.p. 22 je vlastníkem
podílu 1/21 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod
Ještědem sdělil, že paní Barbora Havlíková zemřela dne 20.4.1948. Vyvlastňovací úřad se s žádostí o informace
ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a upozornil na to, že
pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Barboře Havlíkové ustanoví opatrovníka. Písemně
vyvlastňovací úřad od soudu dne 22.10.2021 obdržel informaci, že se u výše uvedené osoby dodatečně
projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byla pověřena notářka-soudní komisařka Mgr.
Denisa Van Geet, na níž se vyvlastňovací úřad dne 8.11.2021 obrátil s žádostí o informace a upozornil na to, že
pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Barboře Havlíkové ustanoví opatrovníka. Do
dnešního dne vyvlastňovací úřad žádné informace od notářky neobdržel.
- účastník řízení pan Josef Hořák, posledním bytem Srbská č.p. 126 je vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc.
č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Městský úřad Česká Lípa sdělil, že se pan Josef
Hořák v roce 1949 odstěhoval do obce Srbská. Vyvlastňovací úřad se s žádostí o informace ve výše uvedené
věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“). Dne 15.2.2022 obdržel vyvlastňovací
úřad od soudu informaci, že se Josef Hořák narodil dne 19.9.1887 a zemřel dne 19.11.1956, a že se u výše
uvedené osoby dodatečně projednává dědictví, které dosud není skončeno. Projednáním dědictví byl pověřen
notář-soudní komisař Mgr. Filip Vorel, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 17.2.2022 obrátil a upozornil na to,
že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Josefu Hořákovi ustanoví opatrovníka. Do
dnešního dne vyvlastňovací úřad žádné informace od notáře neobdržel.
- účastník řízení paní Blažena Hořáková, posledním bytem Srbská č.p. 126 je vlastníkem podílu 1/42 z pozemku
parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Městský úřad Česká Lípa sdělil, že se paní
Blažena Hořáková narodila dne 30.3.1890 a zemřela dne 15.10.1959. Vyvlastňovací úřad se s žádostí o
informace ve výše uvedené věci dne 30.9.2021 obrátil na Okresní soud Liberec (dále jen „soud“). Dne
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15.2.2022 obdržel vyvlastňovací úřad od soudu informaci, že se u výše uvedené osoby dodatečně projednává
dědictví, které dosud není skončeno. Projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní komisař Mgr. Filip Vorel,
na něhož se vyvlastňovací úřad dne 17.2.2022 obrátil a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží
požadované informace, tak paní Blaženě Hořákové ustanoví opatrovníka. Do dnešního dne vyvlastňovací úřad
žádné informace od notáře neobdržel.
- účastník řízení pan Josef Jiránek, posledním bytem Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub je vlastníkem
podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Městský úřad Český
Dub (matrika) sdělil, že pan Josef Jiránek nebyl v matrice nalezen. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací úřad obrátil
s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec (dále jen
„soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Josefu Jiránkovi
ustanoví opatrovníka. Okresní soud Liberec písemně dne 10.11.2021 oznámil, že se Josef Jiránek narodil dne
1.6.1873 a zemřel dne 9.10.1930, a že se ho v jejich evidenci nepodařilo 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 panu Josefu Jiránkovi ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací
úřad od Úřadu obdržel dne 29.11.2021 informaci, že šetření je v závěrečné fázi a že budou u příslušných soudů
podány žádosti o projednání nově najevo vyšlého majetku v dědickém řízení. Dne 21.12.2021 obdržel
vyvlastňovací úřad od soudu informaci, že se u výše uvedené osoby dodatečně projednává dědictví a
projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní komisař Mgr. David Škorpík, na něhož se vyvlastňovací úřad
dne 17.1.2022 obrátil. Vyvlastňovací úřad obdržel dne 17.1.2022 od notáře informaci, že je u výše uvedené
osoby vedeno pozůstalostní řízení a nebylo dosud skončeno.
- účastník řízení paní Božena Jiránková, posledním bytem Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub je
vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Městský
úřad Český Dub (matrika) sdělil, že paní Božena Jiránková nebyla v matrice nalezena. Dne 30.9.2021 se
vyvlastňovací úřad obrátil s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na
Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace,
tak paní Boženě Jiránkové ustanoví opatrovníka. Okresní soud Liberec písemně dne 10.11.2021 oznámil, že se
paní Božena Jiránková narodila dne 3.6.1880 a zemřela dne 2.3.1947, a že se ji v jejich evidenci nepodařilo
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 výše uvedené osobě ustanoví
opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od Úřadu obdržel dne 29.11.2021 informaci, že šetření je v závěrečné
fázi a že budou u příslušných soudů podány žádosti o projednání nově najevo vyšlého majetku v dědickém
řízení. Dne 21.12.2021 obdržel vyvlastňovací úřad od soudu informaci, že se u výše uvedené osoby dodatečně
projednává dědictví a projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní komisař Mgr. David Škorpík, na něhož se
vyvlastňovací úřad dne 17.1.2022 obrátil. Vyvlastňovací úřad obdržel dne 17.1.2022 od notáře informaci, že je
u výše uvedené osoby vedeno pozůstalostní řízení a nebylo dosud skončeno.
- účastník řízení pan Antonín Kamenský, posledním bytem Proseč Pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub je
vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad
Proseč pod Ještědem sdělil, že pan Antonín Kamenský nebyl v matrice nalezen. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací
úřad obrátil s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec
(dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Antonínu
Kamenskému ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 22.10.2021 obdržel informaci, že
se Antonín Kamenský narodil dne 25.4.1865 a zemřel dne 2.1.1936, a že se u výše uvedené osoby dodatečně
projednává dědictví, které dosud není skončeno a projednáním dědictví byla pověřena notářka-soudní komisařka
JUDr. Jana Seemanová, na níž se vyvlastňovací úřad dne 8.11.2021 obrátil. Pověřená notářka-soudní komisařka
dne 11.11.2021 vyvlastňovacímu úřadu sdělila, že dodatečná řízení ohledně zjišťování dědiců dosud probíhají a
nebyla pravomocně skončena a lze očekávat, že tato řízení budou trvat delší dobu, protože zatím není znám
okruh žijících účastníků řízení.
- účastník řízení paní Karla Kamenská, posledním bytem Proseč Pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub je
vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad
Proseč pod Ještědem sdělil, že paní Karla Kamenská nebyla v matrice nalezena. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací
úřad obrátil s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec
(dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Karle
Kamenské ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 22.10.2021 obdržel informaci, že se
paní Karla Kamenská narodila dne 4.5.1867 a zemřela dne 20.5.1937, a že se u výše uvedené osoby dodatečně
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projednává dědictví, které dosud není skončeno a projednáním dědictví byla pověřena notářka-soudní komisařka
JUDr. Jana Seemanová, na níž se vyvlastňovací úřad dne 8.11.2021 obrátil. Pověřená notářka-soudní komisařka
dne 11.11.2021 vyvlastňovacímu úřadu sdělila, že dodatečná řízení ohledně zjišťování dědiců dosud probíhají a
nebyla pravomocně skončena a lze očekávat, že tato řízení budou trvat delší dobu, protože zatím není znám
okruh žijících účastníků řízení.
- účastník řízení pan Petr Kotek, posledním bytem Proseč Pod Ještědem č.p. 78, 463 43 Český Dub je
vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Městský
úřad Český Dub (matrika) sdělil, že pan Petr Kotek se narodil 15.3.1877 a zemřel 31.7.1938. Dne 30.9.2021 se
vyvlastňovací úřad obrátil s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní
soud Liberec (dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu
Petru Kotkovi ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 21.12.2021 obdržel informaci,
že se u výše uvedené osoby dodatečně projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byla
pověřena notářka-soudní komisařka JUDr. Marcela Fianová, na níž se vyvlastňovací úřad dne 17.1.2022 obrátil.
Pověřená notářka-soudní komisařka dne 19.1.2022 vyvlastňovacímu úřadu sdělila, že dodatečná řízení ohledně
zjišťování dědiců dosud probíhají a nebyla pravomocně skončena a lze očekávat, že tato řízení budou trvat delší
dobu.
- účastník řízení paní Josefa Kotková, posledním bytem Doubí č.p. 198 je vlastníkem podílu 1/42 z pozemku
parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Městský úřad Český Dub (matrika) sdělil, že
paní Josefa Kotková se narodila 3.8.1875 a zemřela 23.4.1961. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací úřad obrátil s
žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec (dále jen
„soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Josefě Kotkové
ustanoví opatrovníka. Písemně vyvlastňovací úřad od soudu dne 21.12.2021 obdržel informaci, že se u výše
uvedené osoby dodatečně projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byla pověřena
notářka-soudní komisařka JUDr. Marcela Fianová, na níž se vyvlastňovací úřad dne 17.1.2022 obrátil. Pověřená
notářka-soudní komisařka dne 19.1.2022 vyvlastňovacímu úřadu sdělila, že dodatečná řízení ohledně zjišťování
dědiců dosud probíhají a nebyla pravomocně skončena a lze očekávat, že tato řízení budou trvat delší dobu.
- účastník řízení pan Josef Mužák, posledním bytem Proseč Pod Ještědem č.p. 82, 463 43 Český Dub je
vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad
Proseč pod Ještědem sdělil, že pan Josef Mužák nebyl v matrice nalezen. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací úřad
obrátil s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec
(dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Josefu
Mužákovi ustanoví opatrovníka. Okresní soud Liberec písemně dne 10.11.2021 oznámil, že se Josef Mužák
narodil dne 25.4.1889 a zemřel dne 16.9.1944, a že se u výše uvedené osoby dodatečně projednává dědictví,
dosud není skončeno a projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní komisař Mgr. Filip Vorel, na něhož se
vyvlastňovací úřad dne 15.11.2021 obrátil s žádostí o informace a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží
požadované informace, tak panu Josefu Mužákovi ustanoví opatrovníka. Pověřený notář-soudní komisař Mgr.
Filip Vorel dne 6.5.2022 vyvlastňovacímu úřadu sdělil, že se dědicem po Josefu Mužákovi stal jeho syn
Jaroslav Mužák, který zemřel dne 11.12.1973. Dne 19.5.2022 se na výpisu z katastru nemovitostí objevil
Jaroslav Mužák. V současné době je vedeno dodatečné řízení ohledně zjišťování dědiců a dosud nebylo
pravomocně skončeno.
- účastník řízení paní Marie Mužáková, posledním bytem Proseč Pod Ještědem č.p. 82, 463 43 Český Dub je
vlastníkem podílu 1/42 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad
Proseč pod Ještědem sdělil, že paní Marie Mužáková nebyla v matrice nalezena. Dne 30.9.2021 se
vyvlastňovací úřad obrátil s žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na
Okresní soud Liberec (dále jen „soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace,
tak paní Marii Mužákové ustanoví opatrovníka. Okresní soud Liberec písemně dne 10.11.2021 oznámil, že se
Marie Mužáková narodila dne 27.8.1888 a zemřela dne 11.6.1956, a že se u výše uvedené osoby dodatečně
projednává dědictví, dosud není skončeno a projednáním dědictví byl pověřen notář-soudní komisař Mgr. Filip
Vorel, na něhož se vyvlastňovací úřad dne 15.11.2021 obrátil s žádostí o informace a upozornil na to, že pokud
do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak paní Marii Mužákové ustanoví opatrovníka. Pověřený notářsoudní komisař Mgr. Filip Vorel dne 6.5.2022 vyvlastňovacímu úřadu sdělil, že se dědicem po Marii Mužákové
stal její syn Jaroslav Mužák, který zemřel dne 11.12.1973. Dne 19.5.2022 se na výpisu z katastru nemovitostí
objevil Jaroslav Mužák. V současné době je vedeno dodatečné řízení ohledně zjišťování dědiců a dosud nebylo
pravomocně skončeno.
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- účastník řízení pan Josef Stejskal, posledním bytem Proseč Pod Ještědem, 463 43 Český Dub je vlastníkem
podílu 1/21 z pozemku parc. č. 595/30 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu. Obecní úřad Proseč pod
Ještědem sdělil, že pan Josef Stejskal nebyl v matrice nalezen. Dne 30.9.2021 se vyvlastňovací úřad obrátil s
žádostí o informace ve věci dědického řízení – projednávání pozůstalosti na Okresní soud Liberec (dále jen
„soud“) a upozornil na to, že pokud do 30 dnů neobdrží požadované informace, tak panu Josefu Stejskalovi
ustanoví opatrovníka. Do dnešního dne vyvlastňovací úřad žádné informace od okresního soudu v Liberci
neobdržel.
Z výše uvedeného vyplývá, že se vyvlastňovacímu úřadu nepodařilo zjistit dědice po výše uvedených
zemřelých. Z tohoto důvodu se jedná o neznámé účastníky řízení a vyvlastňovací úřad v rámci správního řízení
musí jednat s právními nástupci po zemřelých, a proto je povinen jim podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu
ustanovit opatrovníka a podle § 2 odst. 6 liniového zákona rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku
usnesení o ustanovení opatrovníka písemnost pod CJ MML 085552/22 ze dne 21.4.2022, tj. k obhajování jejich
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.
Účastníky tohoto řízení jsou právní nástupci po zemřelých panu Miloslavu Bulířovi, paní Marii Fajfrové, panu
Jáchymu Fantovi, paní Marii Fantové, panu Václavu Havlíkovi, paní Marii Havlíkové, paní Barboře Havlíkové,
panu Josefu Hořákovi, paní Blaženě Hořákové, panu Josefu Jiránkovi, paní Boženě Jiránkové, panu Antonínu
Kamenském, paní Karle Kamenské, panu Petru Kotkovi, paní Josefě Kotkové, panu Josefu Mužákovi, paní
Marii Mužákové a panu Josefu Stejskalovi, kteří nejsou známi.
Vzhledem k tomu, že právním nástupcům po zemřelých panu Miloslavu Bulířovi, paní Marii Fajfrové, panu
Jáchymu Fantovi, paní Marii Fantové, panu Václavu Havlíkovi, paní Marii Havlíkové, paní Barboře Havlíkové,
panu Josefu Hořákovi, paní Blaženě Hořákové, panu Josefu Jiránkovi, paní Boženě Jiránkové, panu Antonínu
Kamenském, paní Karle Kamenské, panu Petru Kotkovi, paní Josefě Kotkové, panu Josefu Mužákovi, paní
Marii Mužákové a panu Josefu Stejskalovi, nemůže stavební úřad adresně doručovat, protože do dnešní doby
nejsou známy, doručuje jim způsobem uvedeným v § 26 správního řádu.
Vyvlastňovací úřad prověřil další účastníky řízení, kterými jsou:
Tomáš Gatter, nar. 21.2.1979, Bílá č.p. 16, 463 43 Český Dub – podíl 1/21,
Zuzana Guschlová, nar. 19.5.1962, Školní č.p. 384/6, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5 – podíl 1/21,
Pavel Hanousek, nar. 11.5.1964, Roztoky u Jilemnice č.p. 442, 512 31 Roztoky u Jilemnice – podíl 1/42,
Ludmila Junková, nar. 13.8.1944, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/42,
Ilona Kozová, nar. 27.3.1973, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou - podíl 1/42,
Doubravka Křížková, nar. 15.10.1952, Bajgarova č.p. 1214, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98 – podíl 1/21,
Martin Lukáš, nar. 6.1.1971, Podlesí č.p. 622, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Dagmar Macove, nar. 20.12.1972, Podlesí č.p. 542, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou – podíl 1/126,
Petr Manych, nar. 12.2.1984, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub – podíl 1/42,
Klára Manychová, nar. 4.9.1983, Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub - podíl 1/42,
"R E A G R O spol. s r.o.", Hoření Starý Dub č.p. 2, 463 43 Český Dub - podíl 1/21,
Petr Rozkovec, nar. 22.5.1961, Markova č.p. 848/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 - podíl 1/42,
Jitřenka Stejskalová, nar. 8.7.1943, Luka pod Medníkem č.p. 63, 254 01 Jílové u Prahy – podíl 1/42,
Karel Šrýtr, nar. 21.11.1952, Rozstání č.p. 80, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Vladislav Šrýtr, nar. 15.1.1951, Proseč pod Ještědem č.p. 112, 463 43 Český Dub – podíl 1/63,
Oldřich Vanča, nar. 7.1.1956, Pasecká č.p. 1229/3, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 – podíl 1/21,
Mgr. Miroslava Vodičková, nar. 27.1.1969, Poděbradova č.p. 443/43, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2 – podíl 1/42.
Vyvlastňovací úřad písemností CJ MML 089390/22 ze dne 21.4.2022 oznámil zahájení vyvlastňovacího řízení
účastníkům řízení dle § 17 zákona o vyvlastnění. Současně byli s touto písemností vyvlastňovaní vyzváni, aby
ve stanoveném termínu sdělili, zda na předmětném pozemku váznou práva třetích osob, která nelze ověřit v
katastru nemovitostí. Dále vyvlastňovací úřad vyzval vyvlastňované, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení této
písemnosti vyvlastňovacímu úřadu buď předložili vlastní znalecký posudek ocenění věcného břemene (jeho
plošný rozsah je dán geometrickým plánem č. 334-4330/2013), nebo sdělili, že si nechají takový znalecký
posudek zpracovat s uvedením osobních identifikačních údajů znalce (v této lhůtě musí být zpracování takového
znaleckého posudku zadáno-objednáno), tedy uzavřena smlouva o jeho zpracování podle zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb.). Pokud takové sdělení vyvlastňovací úřad
neobdrží, bude náhrada stanovena podle znaleckého posudku předloženého vyvlastnitelem. Náklady spojené s
vyhotovením znaleckého posudku hradí dle § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění vyvlastnitel. V souladu s § 19
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odst. 1 zákona o vyvlastnění bylo dáno touto písemností na vědomí zahájení vyvlastňovacího řízení také
Katastrálnímu úřadu Libereckého kraje.
Ve stanoveném termínu vyvlastňovací úřad neobdržel jiný znalecký posudek.
Dále vyvlastňovací úřad usnesením písemností pod CJ MML 085552/22 ze dne 21.4.2022 ustanovil opatrovníka
právním nástupcům po zemřelých panu Miloslavu Bulířovi, paní Marii Fajfrové, panu Jáchymu Fantovi, paní
Marii Fantové, panu Václavu Havlíkovi, paní Marii Havlíkové, paní Barboře Havlíkové, panu Josefu Hořákovi,
paní Blaženě Hořákové, panu Josefu Jiránkovi, paní Boženě Jiránkové, panu Antonínu Kamenském, paní Karle
Kamenské, panu Petru Kotkovi, paní Josefě Kotkové, panu Josefu Mužákovi, paní Marii Mužákové a panu
Josefu Stejskalovi, kteří nejsou známi.
Opatrovníkem byla ustanovena Mgr. Daniela Hnídková, č. ČAK 13132, AK Podhorská 434/6, 466 01 Jablonec
nad Nisou.
Dne 19.5.2022 se na výpisu z katastru nemovitostí objevil Jaroslav Mužák právní nástupce po zemřelých panu
Josefu Mužákovi a paní Marii Mužákové, proto ho vyvlastňovací úřad vzal jako účastníka řízení. Vzhledem
k tomu, že i on zemřel a dosud není dědické řízení skončeno, je pan Jaroslav Mužák zastupován ustanoveným
opatrovníkem.
Vyvlastňovací úřad písemností CJ MML 112983/22 ze dne 6.6.2022 nařídil ústní jednání na den 19.7.2022 a
všichni účastníci byli o jeho konání vyrozuměni v zákonem stanovené lhůtě min. 15 dnů předem. V této
písemnosti byli zároveň účastníci upozorněni na možnost, že mohou v souladu s § 22 zákona o vyvlastnění
uplatnit námitky a důkazy. Vyvlastňovací úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, dal účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohli učinit v pěti pracovních dnech od
ústního jednání na stavebním úřadě.
Dne 19.7.2022 se na Magistrátu města Liberec, oddělení státního stavebního dozoru odboru stavební úřad
uskutečnilo ústní jednání, jehož se účastnili Mgr. Zbyněk Tetour, advokát, který zastupuje vyvlastnitele a dále
oprávněná úřední osoba referent stavebního úřadu Ing. Marie Křepelová. Ustanovený opatrovník Mgr. Daniela
Hnídková se z jednání omluvila a poslala vyvlastňovacímu úřadu písemný souhlas s vyvlastněním. Tento
souhlas je součástí protokolu. Dále se jednání zúčastnil pan Petr Rozkovec. Ostatní účastníci se bez omluvy na
jednání nedostavili.
Z ústního jednání byl pořízen protokol, který je součástí vedeného spisu. Do protokolu vyjádřil pan Petr
Rozkovec souhlas s vyvlastněním. Vyvlastnitel do protokolu uvedl, že trvá na žádosti o vyvlastnění a že
podmínky pro vyvlastnění jsou splněny.
V rámci vedeného řízení vyvlastňovací úřad neobdržel žádné námitky ani návrhy účastníků, kromě podané
žádosti vyvlastnitele. Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili do dne ústního jednání dne
19.7.2022, nedoručili podle § 22 odst. 2 vyvlastňovacího zákona vyvlastňovacímu úřadu žádné námitky proti
vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání.
Vyvlastňovací úřad tedy dospěl k závěru, že veškeré zákonné podmínky pro omezení vlastnického práva byly
splněny a zároveň dospěl k závěru, že nebyla ze strany vyvlastňovaných osob (zejména těch, kterým byl
ustanoven opatrovník) možnost uzavření potřebné smlouvy.
Na stavbu bylo vydáno dne 18.12.2019 Územní rozhodnutí č.j. MMR-49127/2016-83/3822/2019, které nabylo
právní moci dne 21.01.2020. Vyvlastňovací úřad konstatuje, že stavba je součástí technické infrastruktury a
podle platného dokumentu Politika územního rozvoje ČR (dále jen „PUR“), který byl včetně aktualizace 1
(schválena usnesením vlády č. 276 ze dne 15.04.2015 a vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 121/2015 Sb.),
aktualizace č.2 (schválena usnesením vlády č. 629 ze dne 02.09.2019, vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č.
107/2019 Sb.) a aktualizace č. 3 (schválena usnesením vlády č. 630 ze dne 02.09.2019, vyhlášeno ve Sbírce
zákonů pod č. 107/2019 Sb.) a byla schválena. V článku č. 134 PUR je uvedeno, že technická infrastruktura
jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve veřejném zájmu. V článku č. 149 PUR je tato
stavba označena „E 10“, kterou je mimo jiné vymezen koridor pro vedení 400 kV v trase Babylon – Bezděčín.
Vyvlastňovací úřad dále konstatuje, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Libereckého kraje,
kterou jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZUR), vydané Zastupitelstvem Libereckého kraje dne
21.12.2011 a to včetně aktualizace, která je účinná od 27.04.2021. Stavba je v tomto dokumentu označena jako
PUR03 – zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, úsek Babylon – Bezděčín.
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Vyvlastňovací úřad pokračoval ve zkoumání a prověřování veřejného zájmu, jehož prokázání je rozhodné pro
rozhodnutí o omezení vlastnického práva, zejména také váhu veřejného zájmu k posuzování práv vyvlastňované
osoby. Zjistil při tomto prověřování, že omezení vlastnického práva je umožněno ve vzájemné souvislosti
vyvlastňovacího zákona, liniového zákona a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „energetický zákon“). Vyvlastňovací úřad se ve vedeném řízení zabýval veřejným zájmem,
který je nezbytným předpokladem k omezení vlastnického práva. Z ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona
vyplývá, že zřizování a provozování přenosové soustavy se děje ve veřejném zájmu. Podle nálezu Nejvyššího
soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 799/2016 „Z ustanovení energetického zákona vyplývá, že zřizování a
provozování přenosové soustavy se děje ve veřejném zájmu. Veřejný zájem provozovateli vyplývá z udělené
licence (§ 24 odst. 2 energetického zákona). V rámci vyvlastňovacího řízení tedy není otázka veřejného zájmu
předmětem dokazování, vyvlastňovací úřad rozhoduje pouze o tom, jestli veřejný zájem na dosažení účelu
převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.“
Stavba je podle platných územně plánovacích dokumentací (PUR a ZUR) definována jako veřejně prospěšná,
dále energetický zákon v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) určuje zřizování a provozování energetických staveb ve
veřejném zájmu. A s těmito právy posuzoval vyvlastňovací úřad právo vlastníka ve smyslu nedotknutelnosti
vlastnictví, který je dán Listinou práv a svobod České republiky, kde se v čl. 11 odst. 4 uvádí, za kterých
základních podmínek lze vlastnické právo odejmout nebo omezit. Dále zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
upravuje v §1038 podmínky, kdy je možné vlastnické právo omezit nebo věc vyvlastnit, a to jen ve veřejném
zájmu, který nelze uspokojit jinak. Stavbu není možné realizovat v jiné ploše, jelikož tato stavba bude
realizována rekonstrukcí stávajícího vedení, případně zdvojením tohoto vedení a dojde k rozšíření ochranného
pásma o předmětnou plochu v šířce 1 m na každé straně vodiče po celé délce trasy. Bude realizována ve stejné
trase tak, jak je její trasa uvedena ve výše vyjmenovaných územně plánovacích podkladech. Vedení trasy tak,
aby se vyhnulo dotčenému pozemku, není z ekonomického hlediska žádoucí a obejití dotčeného pozemku jinak
vedenou trasou je technicky problematické a náročné, ale zároveň také neekonomické, a dále je její přemístění v
ploše i proti platným územně plánovacím podkladům.
Stavba je navržena jako součást energetické soustavy celé České republiky a svým určením bude zajišťovat
spolehlivé a bezpečné dodávky elektrické energie a naplňuje potřeby vzniklé z dlouhodobých analýz spotřeby,
včetně nezávislosti na cizích zdrojích energie.
Stavba vedení 400 kV již v této trase existuje, výše uvedeným územním rozhodnutím dojde ke změně stavby
podle § 2 odst.5 písm. a) a b), která spočívá v rekonstrukci a přestavbě vedení 400 kV Babylon - Bezděčín na
vedení zdvojené. Stavba je vyvolána zejména připojením nových výrobních bloků v elektrárnách Ledvice a
Počerady, event. Mělník. Tato stavba zajišťuje základní cíle a priority Státní energetické koncepce a má
rozhodně celostátní význam pro udržitelnost ve vývoji i rozvoji státu.
Při posuzování všech daných podkladů a zákonných předpokladů dospěl vyvlastňovací úřad k závěru, že stavba
je natolik důležitá pro zásobování elektrickou energií, bezpečnost dodávek, jejich zachování a také je nutné
udržování stavby v dobrém stavebně-technickém stavu, že veřejný zájem převažuje nad ochranou práv vlastníka
a jejich nedotknutelnosti do té míry, že je omezení vlastnického práva nadřazené těmto právům a převažuje nad
zachováním práv vyvlastňovaného.
Realizací účelu vyvlastnění však nedojde k odnětí vlastnického práva, ale dojede pouze k jeho omezení, které
spočívá v rozšíření ochranného pásma o 1 m šířky na každou stranu vnějších vodičů stávajícího vedení, tedy
fakticky dojde provedením stavby k rozšíření stávajícího věcného břemene, které je vázáno k již existující
stavbě energetického vedení 400 kV v této trase. Vlastnictví zůstane zachováno a vlastník s těmito pozemky
může nakládat podle svého uvážení. Dojde nepopiratelně k omezení vlastnictví, avšak ve veřejném zájmu a
v rozsahu ochranného pásma, a to za náhradu. Pozemek bude možné užívat podle svého účelu (orná půda) s
omezením, které spočívá v jeho užívání tak, aby nebylo užíváním ohrožováno toto vedení, případně aby nebylo
poškozeno. Pozemek je určen druhem pozemku jako orná půda a je možno jej k tomuto účelu i nadále užívat.
Omezení vlastnictví, spočívající v zatížení pozemku věcným břemenem pro realizaci a umístění stavby v
předem jasně vymezené ploše, nepřevažuje nad veřejným zájmem na realizaci předmětné stavby.
Vyvlastňovací úřad dále prověřoval, zda byla splněna zákonná podmínka přípustnosti vyvlastnění, která je dána
ustanovením § 5 zákona o vyvlastnění, tedy zda se skutečně nepodařilo ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení
návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení uzavřít smlouvu o omezení vlastnického práva s vyvlastňovanými
osobami.
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Zástupce vyvlastnitele zahájil jednání s vyvlastňovanými o uzavření smlouvy o zřízení věčného břemene (dále
jen „Smlouva o VB“) prostřednictvím dopisu – výzvy k uzavření Smlouvy o VB, sp. zn.
A.0332.00544.V/LV382 ze dne 29.12.2020 (dále jen „Kvalifikovaná výzva“), a to jejím zasláním
prostřednictvím poštovního doručovatele Česká pošta, s.p., na adresu vyvlastňovaných evidovanou v katastru
nemovitostí. Výsledek doručování Kvalifikované výzvy byl následující:
Adolf Bulíř - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl dne
30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Božena Bulířová - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Marie Fajfrová - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Jáchym Fanta, - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Marie Fantová, - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Tomáš Gatter – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
30.12.2020,
Zuzana Guschlová – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované dne
5.1.2021,
Pavel Hanousek – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
4.1.2021,
Václav Havlík - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Marie Havlíková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Barbora Havlíková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování
proběhl dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené
adrese neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Josef Hořák - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl dne
5.1.2021. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese neznámý.
Zásilka proto byla dne 7.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Blažena Hořáková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování
proběhl dne 5.1.2021. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené
adrese neznámá. Zásilka proto byla dne 7.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Josef Jiránek - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Božena Jiránková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování
proběhl dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené
adrese neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Ludmila Junková – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované dne
4.1.2021,
Antonín Kamenský - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování
proběhl dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené
adrese neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Karla Kamenská - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
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Petr Kotek - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl dne
30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Josefa Kotková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Ilona Kozová – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované dne
4.1.2021,
Doubravka Křížková – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované
dne 4.1.2021,
Martin Lukáš – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
30.12.2020,
Dagmar Macove - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované do
dispoziční sféry dne 30.12.2020. Vyvlastňovaná si však Kvalifikovanou výzvu v odběrní době nevyzvedla, a
proto byla dne 1.2.2021 vrácena zpět odesílateli,
Petr Manych – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
5.1.2021,
Klára Manychová – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované dne
5.1.2021,
Josef Mužák - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl dne
30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 5.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Marie Mužáková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaná je na uvedené adrese
neznámá. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
„REAGRO spol. s r.o.“ – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované
dne 30.12.2020,
Petr Rozkovec – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
6.1.2021,
Josef Stejskal - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a pokus o její doručování proběhl
dne 30.12.2020. Doručení však nebylo možné, protože bylo zjištěno, že vyvlastňovaný je na uvedené adrese
neznámý. Zásilka proto byla dne 4.1.2021 vrácena zpět odesílateli,
Jitřenka Stejskalová – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňované
dne 30.12.2020,
Karel Šrýtr – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
5.1.2021,
Vladislav Šrýtr – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
4.1.2021,
Oldřičh Vanča – Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena vyvlastňovanému dne
5.1.2021,
Mgr. Miroslava Vodičková - Kvalifikovaná výzva byla podána na poštu dne 29.12.2020 a doručena
vyvlastňované do dispoziční sféry dne 31.12.2020. Vyvlastňovaná si však Kvalifikovanou výzvu v odběrní době
nevyzvedla, a proto byla dne 8.2.2021 vrácena zpět odesílateli.
Přílohou Kvalifikované výzvy byl návrh Smlouvy o zřízení věčného břemene č. A.0332.00544.V ze dne 21.12.
2020 (dále jen „Kvalifikovaný návrh smlouvy“). Náhrada za zřízení věčného břemene byla v Kvalifikovaném
návrhu smlouvy stanovena na základě přiloženého znaleckého posudku č. 6378-135/2020 ze dne 12.11.2020,
zpracovaného soudním znalcem Ing. Vladimírem Konvalinou. Ke Kvalifikovanému návrhu smlouvy byl dále
připojen geometrický plán vymezující plošný rozsah věčného břemene (vč. tabulky délek a ploch vyhotovené
dle tohoto geometrického plánu). Kvalifikovaný návrh smlouvy také v souladu s § 3a liniového zákona
obsahoval právo na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od
uzavření Smlouvy o zřízení věčného břemene. Vyvlastňovaným byla v Kvalifikované výzvě taktéž poskytnuta
informace o záměru stavby (účelu vyvlastnění), který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku
od vyvlastňovaných, včetně upozornění, že nedojde-li v zákonné lhůtě k uzavření smlouvy, bude vyvlastnitel
nucen ve veřejném zájmu podat žádost o vyvlastnění. Vyvlastňovaní byli v Kvalifikované výzvě rovněž
upozorněni na možnost podle § 20 ZoV předložit vyvlastňovacímu úřadu vlastní znalecký posudek.
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Podle § 3 odst. 1 liniového zákona pro omezení práv k pozemkům potřebným pro uskutečnění energetické
infrastruktury platí zákon o vyvlastnění, pokud liniový zákon nestanoví jinak. Podle § 3 odst. 4 liniového
zákona se splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v § 3 odst. 2 nebo odst. 3 liniového zákona
nevyžaduje, pokud doručení na adresu evidovanou v katastru nemovitostí není možné, neboť vlastník
nemovitosti se na ní nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám. Při doručování Kvalifikované
výzvy přitom bylo zjištěno, že vyvlastňovaní Václav Havlík, Marie Havlíková, Barbora Havlíková, Josef Hořák,
Blažena Hořáková, Josef Jiránek, Božena Jiránková, Antonín Kamenský, Karel Kamenský, Petr Kotek, Josefa
Kotková, Josef Mužák, Marie Mužáková a Josef Stejskal nejsou v místě adresy známi. Vyvlastnitel zároveň s
odvoláním na zápis z katastru nemovitostí doplňuje, že vyjma Adolfa Bulíře a Boženy Bulířové jsou všichni
výše jmenovaní vyvlastňovaní vedeni v evidenci ÚZSVM jako nedostatečně identifikovaní vlastníci a není tedy
dostatečně známa jejich totožnost.
Podle § 1132 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) je přitom třeba k rozhodnutí, na jehož základě má být
společná věc zatížena, souhlasu všech spoluvlastníků. Bez souhlasu všech spoluvlastníků vyvlastňovaných
pozemků tedy není možné platně uzavřít Smlouvu o VB. Podmínky pro vyvlastnění jsou proto splněny, pokud
některá z výše uvedených rozhodných skutečností (při nichž se nevyžaduje splnění podmínek přípustnosti
vyvlastnění – viz výše) nastane i pouze u jednoho ze spoluvlastníků (vyvlastňovaných).
Z výše uvedených důvodů nebylo ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění možné dosáhnout získání práv
k vyvlastňovanému pozemku dohodou či jiným způsobem. Vyvlastnitel tímto v souladu s § 18 odst. 3 písm. c)
zákona o vyvlastnění výslovně prohlašuje, že s ohledem na shora uvedené se vyvlastniteli nepodařilo získat
dohodou potřebná práva k pozemku.
Vyvlastňovací úřad dospěl k závěru, že je splněna podmínka § 5 odst. 1 a vyvlastnění (omezení vlastnického
práva formou věcného břemene v rozsahu umožnění výstavby předmětné stavby a jejího provozování podle
§ 24 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je z pohledu snahy vyvlastnitele uzavřít
příslušnou smlouvu na získání potřebných práv k dotčenému pozemku přípustné.
Vyvlastňovací úřad dospěl v řízení k závěru, že jsou splněny podmínky vyvlastnění, a proto se dále zabýval
návrhem vyvlastnitele a jeho žádostí o vydání rozhodnutí formou mezitímního rozhodnutí podle § 4a liniového
zákona, ve vazbě na ustanovení § 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V § 148 správního řádu se stanoví
možnost vydání mezitímního rozhodnutí v případech, kdy je to účelné, umožňuje to povaha věci a dále, že se
jedná o sporné řízení a je možné rozhodnout jen o části věci. Tato možnost je na základě podkladů v tomto
řízení splněna. Dále pak ustanovení §4a odst. 1 liniového zákona určuje, že vyvlastňovací úřad, pokud dospěje k
závěru, že jsou podmínky vyvlastnění splněny a pokud žadatel požádá ve své žádosti o vydání mezitímního
rozhodnutí, tak vyvlastňovací úřad takto rozhodne. Vyvlastňovací úřad prověřil v řízení, že se jedná o stavbu
energetické infrastruktury vymezené v územně plánovacích podkladech a také je tato stavba výslovně uvedena v
příloze č. 1 liniového zákona. Tím je vydání mezitímního rozhodnutí možné a legitimní.
Liniový zákon dále určuje, že se proti mezitímnímu rozhodnutí nelze odvolat, je ale umožněna ochrana
oprávněných zájmů vlastníka podáním správní žaloby, o které správní soud rozhodne ve lhůtě do 60 dnů. Pokud
bude požadovat vlastník odkladný účinek mezitímního rozhodnutí, musí tento návrh (přiznání odkladného
účinku) podat současně se správní žalobou proti omezení vlastnického práva určené tímto rozhodnutím.
Dalším úkonem, kterým liniový zákon určuje další postup, je povinnost vyvlastnitele v případě, že nedojde ke
zrušení vydaného mezitímního rozhodnutí, zaplatit vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění ve výši
stanovené znaleckým posudkem, který připojil vyvlastnitel v návrhu smlouvy o získání práv k předmětnému
pozemku a to do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto mezitímního rozhodnutí, případně rozhodnutí soudu o
žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, případně rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu
o žalobě, byl-li podán. Tímto rozhodným posudkem je Znalecký posudek č. 6378-135/202020 ze dne
12.11.2020, který vyhotovil Ing. Vladimír Konvalina, znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně č.j. Spr.
2407/86, a který určil náhradu za omezení vlastnického práva formou věcného břemene podle geometrického
plánu č. 334-4330/2013 ve výši 70,- Kč.
Vyvlastňovací úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení :
Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není možné podle ustanovení §4a odst. 2 liniového zákona.
Účastníci řízení mohou podat u příslušného správního soudu podle § 4a liniového zákona správní žalobu ve
lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podáním žaloby je možné současně podat návrh na přiznání
odkladného účinku žaloby proti mezitímnímu rozhodnutí.
Podle § 4a odst. 5 vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění ve výši
stanovené znaleckým posudkem, který připojil vyvlastnitel k návrhu smlouvy o získání práv k pozemku,
a to do 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto mezitímního rozhodnutí, případně rozhodnutí správního
soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, případně rozhodnutí správního soudu o opravném prostředku
proti rozhodnutí soudu o žalobě, byl-li podán.
Ve lhůtě bezprostředně po nabytí právní moci výroku I. bude rozhodnuto o zbytku věci, tedy náhradě za
omezení vlastnického práva uvedeného ve výroku I., případně po rozhodnutí správního soudu o žalobě
proti mezitímnímu rozhodnutí, případně po rozhodnutí správního soudu o opravném prostředku proti
rozhodnutí soudu o žalobě, byl-li podán.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou!
O vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném a o vrácení jednoho výtisku rozhodnutí s
potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme Magistrát města Liberec a Městský úřad Český Dub.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Obdrží:
K vyvěšení na úřední desku:
MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku
Městský úřad Český Dub – 1 x na úřední desku
Účastníci (dodejky)
Vyvlastnitel
JUDr. Robert Mrázik, IDDS: xi2gtx5
místo podnikání: Karlovo nám. č.p. 32/26, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
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Vyvlastňovaní:
Miloslav Bulíř, Proseč pod Ještědem č.p. 129, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Fajfrová Marie, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS:
9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Fanta Otakar, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Fantová Marie, Proseč pod Ještědem č.p. 103, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Tomáš Gatter, Bílá č.p. 16, 463 43 Český Dub
Zuzana Guschlová, Školní č.p. 384/6, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Pavel Hanousek, Roztoky u Jilemnice č.p. 442, 512 31 Roztoky u Jilemnice
Havlík Václav, Proseč pod Ještědem č.p. 88, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Havlíková Marie, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS:
9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Havlíková Barbora, Proseč pod Ještědemč.p. 22, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Hořák Josef, Srbská č.p. 126 – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS: 9suhitx, místo podnikání:
Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Hořáková Blažena, Srbská č.p. 126 – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS: 9suhitx, místo podnikání:
Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jiránek Josef, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS:
9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jiránková Božena, Vlčetín č.p. 36, Bílá, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS:
9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Ludmila Junková, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Kamenský Antonín, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kamenská Karla, Proseč pod Ještědem č.p. 87, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kotek Petr, Proseč pod Ještědem č.p. 78, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS:
9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kotková Josefa, Doubí č.p. 198 – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS: 9suhitx, místo podnikání:
Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Ilona Kozová, nám. T. G. Masaryka č.p. 51, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Doubravka Křížková, Bajgarova č.p. 1214, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
Martin Lukáš, Podlesí č.p. 622, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Dagmar Macove, Podlesí č.p. 542, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Petr Manych, IDDS: csr7umm
trvalý pobyt: Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub
Klára Manychová, IDDS: 9y753qm
trvalý pobyt: Proseč pod Ještědem č.p. 26, 463 43 Český Dub
Mužák Jaroslav, Proseč pod Ještědem č.p. 82, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková,
IDDS: 9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
"R E A G R O spol. s r.o.", IDDS: ys7v2tk
sídlo: Hoření Starý Dub č.p. 2, 463 43 Český Dub
Petr Rozkovec, Markova č.p. 848/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Josef Stejskal, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub – ust. opatrovník Mgr. Daniela Hnídková, IDDS:
9suhitx, místo podnikání: Podhorská č.p. 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jitřenka Stejskalová, Luka pod Medníkem č.p. 63, 254 01 Jílové u Prahy
Karel Šrýtr, Rozstání č.p. 80, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub
Vladislav Šrýtr, Proseč pod Ještědem č.p. 112, 463 43 Český Dub
Oldřich Vanča, Pasecká č.p. 1229/3, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Mgr. Miroslava Vodičková, Poděbradova č.p. 443/43, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4

