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USTANOVENI OPATROVNIKA
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako vyvlastňovací úřad
příslušný podle 5 15 odst. 1) písm. a) a 516 odst. 1) zákona Č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisu (dále jen
„zákon o vyvlastněni“), podle 5 32 zákona Č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále
jen „správní řád“) ve věci wvlastňovaciho řízení o omezení vlastnického práva k pozemku
zřízením věcného břemene
‚

pro pozemky parc. č. 1002 (orná půda) o výměře 18.796 m2
a parc. č. 105416 (orná půda) o výměře 13.506 m2 v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad,
obec Písková Lhota,
zapsaných na LV Č. 372 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk (dále jen »Pozemky“)
pro účel uskutečněni veřejně prospěšné stavby „NYPEČ zdvojeni, Vrbová Lhota-Zvěřínek“
(dále jen „Stavba“), na kterou vydal stavební úřad Poděbrady dne 22.1.2020 pod č.j.
MEUPDY/0001545NUP/2020/JZí územní rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní
moci dne 22.2.2020,
na základě žádosti o vydáni rozhodnutí o vyvlastnění pozemku ze dne 17.8.2021, kterou podala
společnost ČEZ Distribuce, as., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín lV-Podmokly, 405 02
Děčin 2, kterou zastupuje AZ Elektrostav, a.s., Ing. Mgr. Martin Stibor, IČO 45149909, Bobnická
2020, 288 02 Nymburk 2, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Mgr. Martin Stibor,
vedoucí střediska geodézie a věcných břemen (dále jen „Vyvlastnitel“),
pozemky, které jsou dotčeny předmětem Stavby dle výpisu z katastru nemovitosti LV Č. 372
v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad vlastní
Alžběta Svobodová, nar. 19.8.1896, trvalé bydliště Hořátevská čp. 74, 290 01 Písková Lhota,
účastníkovi řízení:
neznámé osobě Alžbětě Svobodové (dále jen „Vyvlastňovaný“)
se ve správním řízení podle 5 32 odst. 2 pism. d) a podle 5 32 odst. 4) a 5) správního řádu a dle
517 odst. 4) zákona o vyvlastnění
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ustanovuje opatrovník:
Obec Písková Lhota, zastoupená starostkou Alenou Rosenbergerovou, IČO 00239615, se
sídlem Poděbradská č.p. 17, 29001 Písková Lhota.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
osoba neznámá Alžběta Svobodová, nar. 19.8.1896, trvalé bydliště Hořátevská č.p. 74, 290
01 Písková Lhota,
-

Obec Písková Lhota, zastoupená starostkou Alenou Rosenbergerovou, IČO 00239615, se
sídlem Poděbradská čp. 17, 290 01 Písková Lhota.
Odůvodnění:
Dne 17.8.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje AZ Elektrostav, a.s., Ing. Mgr. Martin Stibor, IČO
45149909, Bobnická 2020, 288 02 Nymburk 2, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Mgr.
Martin Stibor, vedoucí střediska geodézie a věcných břemen žádost o zahájeni vyvlastňovacího
řízení za účelem zřízení věcného břemene zřizováni a provozu energetického zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1002 (orná půda) a parc. č. 1054/6 (orná půda) v k.
ú. Písková Lhota u Poděbrad, v obci Písková lhota.
Věcné břemeno souvisí s uskutečněním veřejně prospěšné stavby s názvem „NYPEČ zdvojení,
Vrbová Lhota-Zvěřinek« (dále jen ‚Stavba‘), na kterou vydal stavební úřad Poděbrady dne
22.1.2020 pod čj. MEUPDY/0001545/VUP/2020/JZí územní rozhodnutí o umístění stavby,
které nabylo právní moci dne 22.2.2020.
S vyvlastňovaným se nebylo možné ve smyslu ust. 5 3 odst. 6 zákona č. 416/2016 Sb., ve
stanovené době uzavřít dohodu, neboť vlastník není znám.
Pozemky dle výpisu z katastru nemovitostí LV Č. 372 v katastrálním území Písková Lhota u
Poděbrad vlastní Alžběta Svobodová, nar. 19.8.1896, trvalé bydliště Hořátevská č.p. 74, 290 01
Písková Lhota. Vyvlastňovaná již pravděpodobně není naživu, vzhledem k datu jejího narození.
Vzhledem k tomu, že Vyvlastňované se nedařilo doručovat písemnosti, nebylo možné zaslat
Vyvlastňované návrh smlouvy o zřízeni věcného břemene k dotčenému Pozemku, není možné
zřídit věcné břemeno k dotčenému Pozemku v souvislosti se Stavbou dohodou.
Osoba vlastníka Pozemku je vyvlastňovanou osobou, a tudíž je účastníkem vyvlastňovacího
řízení o omezení vlastnického práva k Pozemku zřízením věcného břemene.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je vyvlastňovací úřad povinen podle 5 17 odst. 4)
zákona o vyvlastnění a podle 5 32 odst. 2) písm. d) správního řádu ustanovit osobám
neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat opatrovníka,
který je bude zastupovat v řízení a hájit jejich zájmy.
Dle 5 32 odst. 4 správního řádu se jako opatrovník ustanoví ten, u koho je osoba, jíž se
opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci
opatrovníka přijmout, pokud jí vtom nebrání závažné důvody. Opatrovníkem nelze ustanovit
osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje
obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.
V daném případě má vyvlastňovací úřad za to, že nejvhodnějším opatrovníkem je Obec
Písková Lhota, zastoupená starostkou Alenou Rosenbergerovou, 100 00239615, se sídlem
Poděbradská čp. 17, 290 01 Písková Lhota, na jehož území se dotčené Pozemky nachází a
která je z hlediska vztahu k dalším účastníkům řízení nestranná a zároveň je s ohledem na své
postavení schopná plnit funkci opatrovníka.
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Účastnikum, jimž se prokazatelně nedaří doručovat vyvlastňovací úřad doručuje veřejnou
vyhláškou v souladu s ust. 5 25 správního řádu a ust. 9 29 zákona o vyvlastnění. Dle ust. 5 25
odst. 2 správního řádu, se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že písemnost, popřípadě
oznámeni o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správní orgán, který
písemnost doručuje. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámeni se
zveřejní též zpusobem umožňující dálkový přistup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou, byla-li v této lhutě splněna i povinnost podle věty první.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle 5 76 odst. 5 správního řádu
odvoláni nemá
účinek.
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Ing. Jana Zitová
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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o, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuti oznámeni.

Obdrží:
účastnici (dodejky)
Alžběta Svobodová, Hořátevská čp. 74, Písková Lhota, 290 01 Poděbrady 1 (též veřejnou
vyhláškou)
Obec Písková Lhota, IDDS: hstjdvm
Obecní úřad Písková Lhota, Poděbradská č.p. 17, 290 01 Písková Lhota
na vědomí:
AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb
zastoupeni pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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