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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

USNESENÍ 
                                     

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako vyvlastňovací 

úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zák.č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),  

rozhodl 
podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění a podle § 32 odst. 2 písm.d) zákona                      

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), o ustanovení Mgr. Aleše Gnidy,                   

nar. 21.9.1976, bytem Hovězí čp. 715, opatrovníkem Vítězslava Valčíka, nar. 12.6.1957, Vidče 

96, jehož pobyt není znám, pro zastupování v rámci vyvlastňovacího řízení ve věci žádosti 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha4 - Michle, zastoupené 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, ze dne 19.11.2009, o omezení 

vlastnického práva formou zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č.   

PK 845/43 o výměře 3853 m
2
, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, na listu vlastnictví 84, obec Ratiboř, katastrální území 

Ratiboř u Vsetína, ve spoluvlastnictví Květoslavy Bielické, bytem Závodní 953/34, Ostrava – Jih 

–Hrabůvka, Šárky Podzemné, bytem Lhota 62, Valašské Meziříčí, Magdy Poláchové, bytem 

Zdeňka Fibicha 1215, Valašské Meziříčí, Vítězslava Valčíka, Vidče 96, spočívající v právu 

oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě v rozsahu 11 m
2
, v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět dopravními 

prostředky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou podzemního komunikačního 

vedení, na náklady oprávněného, ve smyslu ust. zákona č. 127/2005 Sb., včetně odstraňování              

a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 

podzemního komunikačního vedení. 

 

Odůvodnění 

 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy (dále jen 

vyvlastňovací úřad“), obdržel dne 19.11.2009 žádost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,                   

Za Brumlovkou 266/2, Praha 4- Michle, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

56, Praha 4, o omezení vlastnického práva formou zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni k pozemku parc.č.PK 845/43 o výměře 3853 m
2
, zapsaného v katastru nemovitostí                 

u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, na listu vlastnictví 84, obec 

Ratiboř, katastrální území Ratiboř u Vsetína, ve spoluvlastnictví Květoslavy Bielické, bytem 

Závodní 953/34, Ostrava – Jih –Hrabůvka, Šárky Podzemné, bytem Lhota 62, Valašské Meziříčí, 

Magdy Poláchové, bytem Zdeňka Fibicha 1215, Valašské Meziříčí, Vítězslava Valčíka, Vidče 

96, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu 11 m
2
, v nezbytném rozsahu vstupovat 

a vjíždět dopravními prostředky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou 

podzemního komunikačního vedení, na náklady oprávněného, ve smyslu ust. zákona č. 127/2005 

Sb., včetně odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné                        

a spolehlivé provozování podzemního komunikačního vedení. 
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Vyvlastňovací úřad  přípisem ze dne 15.12.2009 uvědomil účastníky řízení a o zahájení 

vyvlastňovacího řízení a zároveň nařídil ústní jednání. Tato písemnost byla Vítězslavu Valčíkovi 

doručována na poslední známou adresu, Vidče 96, prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. Písemnost byla vyvlastňovacímu úřadu vrácena zpět s tím, že adresát je na uvedené 

adrese neznámý a že se jedná o budovu Obecního úřadu Vidče. Vyvlastňovací úřad ověřil,               

že Vítězslav Valčík má evidované v informačním systému evidence obyvatel jako místo trvalého 

pobytu Vidče 96,což je sídlo ohlašovny. Změna místa trvalého pobytu nebyla provedena. Jedná 

se tedy  o osobu neznámého pobytu. 

Podle § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění účastníkům, jejichž pobyt není znám, vyvlastňovací úřad 

ustanoví opatrovníka. Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu správní orgán ustanoví 

opatrovníka osobám neznámého pobytu. Vzhledem k tomu, že pobyt Vítězslava Valčíka není 

znám, ustanovil mu vyvlastňovací úřad jako opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení Mgr. Aleše 

Gnidu. Funkce opatrovníka se vztahuje pouze na úkony spojené s vyvlastňovacím řízením. 

 

 

Poučení o opravném prostředku 

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu,            

a to cestou Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy. 

Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti 

odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 

 

 

 

JUDr. Alena Kretíková 

           vedoucí oddělení kontrolního a právního 

odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 

 

 

 

Toto usnesení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu 

Vidče  po dobu 15 dnů a bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Dnem doručení je 15. den po vyvěšení usnesení na úřední desce Městského úřadu Vsetín. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:………….. 

 

 

 

Sejmuto dne:………………. 
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Obdrží: 

Mgr. Aleš Gnida, Hovězí 715, 756 01 Hovězí – do vlastních rukou 

Vítězslav Valčík, Vidče 96  - veřejnou vyhláškou 

 

Městský úřad Vsetín, odbor kanceláře starosty, k vyvěšení a podání zprávy vyvlastňovacímu 

úřadu o datu vyvěšení  a sejmutí usnesení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

Obecní úřad Vidče k vyvěšení a podání zprávy vyvlastňovacímu úřadu o datu vyvěšení                   

a sejmutí usnesení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 


