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MINISTERSTVO  PRŮMYSLU  A  OBCHODU 
O d b o r    s t a v e b n í    ú ř a d 

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město  tel.: 224 853 179 

   viz rozdělovník  

SPIS. ZN.: MPO 401109/2021    
Č. J.: MPO 401109/21/36 – SÚ    
PID: MIPOX041ESF6    

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Zeman 
TEL.: 224 853 140 

E-MAIL: zemanp@mpo.cz 

DATUM: 18. 1. 2023    

VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

(doručování veřejnou vyhláškou) 

Společnost 

ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, 

kterou na základě udělené plné moci ze dne 21. 7. 2020 zastupuje společnost ČEPS Invest, a.s., 

IČO: 246 70 111, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, 

a společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 247 29 035, se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 

Děčín 2, kterou na základě udělené plné moci pod evidenčním č.: PM/II - 243/2019, ze dne 8. 10. 2019, 

rovněž zastupuje společnost ČEPS Invest, a.s., IČO: 246 70 111, se sídlem: Elektrárenská 774/2, 

Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, 

(dále jen "stavebník" nebo také "žadatel") dne 27. 4. 2021 společně podaly žádost o vydání společného 

povolení na stavbu nazvanou: 

"V409/419 – smyčka PSE", 

představující elektrizační vedení na území dvou krajů (kraj Středočeský a kraj Hlavní město Praha), 

tj. představující zejména vedení přenosové soustavy a sdruženého vedení (přenosová 

a distribuční soustava na stožárech vedení přenosové soustavy), 

(dále také "stavební záměr" nebo "stavba"), které má být prováděno na pozemcích na území 

Středočeského kraje v katastrálních územích: 

Bořanovice [608076], Hovorčovice [646385] a Líbeznice [682667], 

a na pozemcích na území kraje (Hlavní město Praha) v katastrálních územích: 

Březiněves [614131], Čimice [730394], Ďáblice [730629], a Dolní Chabry [730599], 

resp. podrobně na území: 

obce Bořanovic (okres Praha-východ), část obce Bořanovice, v katastrálním území Bořanovice [608076], 

na pozemcích: parc. č. 121/1, 122, 123, 124, 125, 126/1, 127/33, 127/34, 327 a 330/2, 

obce Hovorčovic (okres Praha-východ), část obce Hovorčovice, v katastrálním území Hovorčovice 

[646385], na pozemcích: parc. č. 95, 98 a 176, 

obce Líbeznic (okres Praha-východ), část obce Líbeznice, v katastrálním území Líbeznice [682667], 

na pozemcích: parc. č. 863, 864, 871, 879, 889, 890, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 911, 912, 916, 921, 

928, 930, 931, 933/1, 934, 936, 939/1, 941, 942, 945/3, 954, 963, 981, 983, 990, 991, 992, 993/1, 993/2, 1003, 

1004, 1005, 1006, 1013/1, 1014, 1015, a 1016, 

hlavního města Prahy, část obce Březiněves, v katastrálním území Březiněves [614131], na pozemcích: 

parc. č. 430/6, 430/7, 431/2, 438/1, 438/15, 438/16, 438/42, 438/43, 438/48, 438/49, 438/53, 438/97, 438/98, 

438/106, 438/108, 438/116 a 438/120, 
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hlavního města Prahy, část obce Čimice, v katastrálním území Čimice [730394], na pozemcích: 

parc. č. 993/7, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11, 993/12, 993/13, 993/15, 993/16, 996/2, 996/3, 996/4, 999/3, 

999/4, 999/8, 1012/23, 1012/24, 1012/38, 1016/3, 1016/80, 1016/81, 1016/82, 1016/83, 1016/84, 1016/86, 

1016/178, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/16, 1018/17, 1018/21, 1018/22, 1018/24, 1018/25, 1018/27, 1018/44, 

1033, 1034/1, 1058/1, 1062/1, 1113/1, 1117/1, 1117/7, 1117/8, 1119/1 a 1120/18, 

hlavního města Prahy, část obce Ďáblice, v katastrálním území Ďáblice [730629], na pozemcích: 

parc. č. 194/1, 1580/73, 1580/86, 1580/87, 1599, 1602, 1603/2, 1615/5, 1615/6, 1617/1, 1617/3, 1618/2, 

1618/4, 1618/5, 1619/7, 1619/8, 1619/9, 1619/10, 1619/11, 1619/14, 1619/15, 1620/5, 1620/6, 1620/7, 1621, 

1622/1, 1622/3, 1622/4, 1622/5, 1622/9, 1622/12, 1622/18, 1622/19, 1622/60, 1622/107 a 1746/100, 

hlavního města Prahy, část obce Dolní Chabry, v katastrálním území Dolní Chabry [730599], 

na pozemcích: parc. č. 332/1, 332/2, 332/3, 332/5, 332/6, 332/7, 1264/5, 1268/2, 1268/12, 1268/13, 1268/17, 

1270/4, 1270/8, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1274/6, 1274/7, 1276/1, 1276/3, 1276/6, 1276/7, 1289/2, 

1289/3, 1289/4, 1289/12, 1289/13, 1289/15, 1289/16, 1291, 1327/1, 1328/1, 1329/1, 1329/2, 1330, 1331, 1332, 

1333/4, 1333/5, 1333/16, 1333/17, 1333/38, 1361/1, 1361/17, 1361/24, 1361/26, 1369/1, 1370, 1371, 1372/2, 

1372/5, 1372/128, 1373/1, 1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/65, 1373/66, 1373/67, 1373/143, 1373/149, 

1373/150, 1373/151, 1373/155, 1395/1, 1419/1, 1422/1, 1424, 1435/1, 1438/1, 1439/1 a 1439/2, 

při dotčení pozemku: parc. č. 419/2 v katastrálním území Třeboradice [731528]. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") ve smyslu 

ustanovení § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem společného řízení je stavební záměr, resp. stavba představuje vybudování nového dvojitého 

elektroenergetického vedení 400 kV přenosové soustavy s označením: "V409/419 – smyčka PSE" (dále 

také "Vedení PS"). Celková délka trasy Vedení PS bude 12,9 km, z toho 1,6 km trasy bude sdruženo 

s dvojitým elektroenergetickým vedením distribuční soustavy 110 kV (dále také "sdružené vedení"). 

Vedení PS bude procházet územím kraje (Hlavní město Praha) a územím Středočeského kraje, bude 

začínat v připravované transformovně 420 kV Praha Sever (TR PSE) a bude končit na stožárech č. 211 

a č. 212 stávajícího dvojitého vedení 400 kV V410/419 Výškov – Čechy Střed (stožáry č. 211 a č. 211 

budou přemístěny do nových pozic), kde dojde k nasmyčkování na vedení V419. Stavba sdruženého 

vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV je z části navržena v trase stávajícího vedení 110 kV, které tím bude 

v tomto úseku nahrazeno Vedením PS. 

Vedení PS se bude skládat z těchto 5 stavebních objektů: 

SO 01 Vedení 2 x 400 kV 

- úsek trasy vedení V409/419 od TR PSE po stožár č. 302 

- úsek trasy vedení V409/419 od stožáru č. 308 po stožár č. 339 vč. stožárů č. 211 a č. 212 
Jde pouze o vedení přenosové soustavy (v budoucím majetku společnosti ČEPS, a.s.). 

SO 02 Sdružené vedení 2 x 400 kV + 2 x 110 kV – část 2 x 400 kV 

- úsek trasy vedení V409/419 od stožáru č. 302 po stožár č. 308 
Jde o vedení přenosové soustavy a současně o stožáry, které umožňují zavěšení vodičů distribuční soustavy 

(v budoucím majetku společnosti ČEPS, a.s.). 

SO 03 Vedení 2 x 110 kV na stožárech sdruženého vedení 

- úsek trasy vedení V919/920 od stožáru č. 135 po stožár č. 302 

- úsek trasy vedení V919/920 od stožáru č. 302 po stožár č. 308 (sdružené vedení) 

- úsek trasy vedení V919/920 od stožáru č. 308 po stožár č. 127 (nový stožár č. 127A vedení 

2 x 110 kV) 
Jde o vodiče a jejich příslušenství, která budou zavěšena na stožáry sdruženého vedení společnosti ČEPS, a.s., 

a o vodiče a jejich příslušenství navazujících částí před a za stožáry sdruženého vedení (v budoucím vlastnictví 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s.). 

SO 04 Úprava vedení V919/920 v křižovatce v rozpětí stožáru č. 314 – stožár č. 315 

(vedení V409/419) 

- úsek úpravy vedení V919/920 od stávajícího stožáru č. 123 po stožár č. 125 
(v budoucím vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.) 
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SO 05 Úprava vedení V919/920 v křižovatce v rozpětí stožáru č. 324 – stožár č. 325 

(vedení V409/419) 

- úsek úpravy vedení V919/920 od stávajícího stožáru č. 113 po stožár č. 115 
(v budoucím vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.) 

Stavba představuje novou stavbu (SO 01, SO 02 a SO 03) a změnu dokončené stavby (SO 04 a SO 05). 

Vedení PS je společně s plánovanou elektrickou stanicí s transformační vazbou 420/123 kV Praha Sever 

(katastrální území Čimice) navrženo jako systémové opatření, jehož realizace je zcela nezbytná pro 

zajištění spolehlivého a bezpečného zásobování elektrickou energií oblastí občanské vybavenosti i služeb 

v severní části Hlavního města Prahy a přilehlých oblastí Středočeského kraje z přenosové soustavy 

400 kV. Tyto požadavky vycházejí z rozvíjejícího se rezidenčního bydlení a objektů pro poskytování 

služeb obyvatelům v této části. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad 

příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznámilo 

opatřením vydaným pod SPIS. ZN.: MPO 401109/2021, pod Č. J.: MPO 401109/21/478 – SÚ, ze dne 

21. 11. 2022, zahájení společného řízení podle ustanovení § 94m stavebního zákona, ve kterém podle 

ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustilo od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť 

stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Dotčené orgány mohly uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 9. 1. 2023. 

Následně po oznámení zahájení společného řízení bylo zjištěno, že: 

účastníku společného řízení, tj. Theoni Christopoulou, s trvalým pobytem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 

Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82, bylo doručováno výše uvedené oznámení ze dne 21. 11. 2022 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že písemnost nebyla účastníku řízení doručena 

a byla vrácena správnímu orgánu (stavebnímu úřadu) zpět, neboť dle sdělení provozovatele poštovních 

služeb byl adresát (účastník řízení) odstěhován a adresát nemá domovní schránku, 

účastníku společného řízení, tj. Michail Rovatsos, s trvalým pobytem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 

Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82, bylo doručováno výše uvedené oznámení ze dne 21. 11. 2022 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že písemnost nebyla účastníku řízení rovněž 

doručena a byla vrácena správnímu orgánu zpět, neboť dle sdělení provozovatele poštovních služeb byl 

adresát rovněž odstěhován a adresát nemá domovní schránku, 

a účastníku řízení, tj. Václav Vokurka, naposledy bytem: Kubíkova 1176/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 

Praha 82, bylo doručováno výše uvedené oznámení ze dne 21. 11. 2022 prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb s tím, že písemnost nebyla účastníku řízení doručena a byla vrácena správnímu orgánu 

(stavebnímu úřadu) zpět, neboť dle sdělení provozovatele poštovních služeb adresát zemřel; následně 

stavební úřad v registru obyvatel (v informačním systému evidence obyvatel) zjistil, že adresát zemřel 

dne 8. 9. 2022, a dále stavební úřad telefonickým dotazem u příslušného notáře dne 16. 1. 2023 zjistil, že 

vedené řízení o pozůstalosti dosud nebylo skončeno, 

(dále také "účastníci řízení, u kterých nebylo doručení písemnosti prokázáno"). 

Jelikož pro společné řízení je třeba, aby doručení písemnosti (oznámení o zahájení společného řízení) 

bylo doloženo, musí být zajištěn písemný doklad stvrzující, že písemnost byla doručena nebo že poštovní 

zásilka obsahující písemnost byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Na základě uvedených skutečností 

je správní orgán (stavební úřad) nucen výše uvedeným účastníkům řízení, u kterých nebylo doručení 

písemnosti prokázáno, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 2 odst. 5 

zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále také "liniový zákon"), 

písemnost doručit veřejnou vyhláškou, tj. prvnímu a druhému z výše uvedených účastníku řízení, jakožto 

osobám, jimž se prokazatelně oznámení o zahájení řízení nedaří doručovat, a třetímu z výše uvedených 

účastníku řízení, resp. osobám (účastníkům řízení o pozůstalosti), které nejsou známy. 
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Proto stavební úřad účastníkům řízení, u kterých nebylo doručení písemnosti prokázáno, tímto opatřením 

oznamuje zahájení společného řízení podle ustanovení § 94m stavebního zákona, ve kterém podle 

ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť 

stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 

Účastníci řízení, u kterých nebylo doručení písemnosti prokázáno, mohou uplatnit své námitky do: 

21. 2. 2023. 

Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet v budově Ministerstva průmyslu 

a obchodu, na adrese: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, (po telefonické domluvě, 

kontakt Ing. Pavel Zeman, tel.: +420 224 853 140), a to po celou dobu trvání správního řízení. 

Účastníci řízení, u kterých nebylo doručení písemnosti prokázáno, se mohou podle ustanovení § 36 

odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 

15 dnů, která začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků 

řízení, u kterých nebylo doručení písemnosti prokázáno. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí 

ve věci. 

Poučení: 

Na zahájené společné řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "liniový zákon"), neboť se jedná o vybranou stavbu energetické infrastruktury stavbu uvedenou 

v ustanovení § 1 odst. 4 písm. a) tohoto zákona. Stavební úřad o této skutečnosti v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 1 liniového zákona v oznámení o zahájení řízení poučuje účastníky. 

Stavebník k žádosti doložil všechna požadovaná stanoviska dotčených orgánů, která stavební úřad 

prostudoval a dospěl k závěru, že jsou kompletní, nejsou protichůdná a není proto nezbytné nařídit 

společné jednání s dotčenými orgány k zajištění chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů 

anebo k jejich koordinaci v případě, kdy jsou závazná stanoviska protichůdná, dle ustanovení § 2c odst. 3 

liniového zákona. Stavební úřad tedy v souladu s ustanovením § 2c odst. 3 liniového zákona upouští 

od konání společného jednání s dotčenými orgány. 

Společné řízení se dotýká velkého počtu účastníků (podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu se 

rozumí řízení s více než 30 účastníky), a stavební záměr zasahuje do území několika obcí. 

U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení 

§ 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle 

ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) 

stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou 

vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených 

vlivem stavebního záměru. 

Stavební úřad dále v tomto oznámení informuje účastníky řízení, jimž je oznámení o zahájení řízení 

doručováno jednotlivě, že podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona v řízení podle liniového zákona 

nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení 

doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení 

podle ustanovení § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (dále také "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, 

na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným 

vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení 

o zahájení řízení doručit postupem podle ustanovení § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, 

kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením 

dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního 

řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě 

pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným 

orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě 
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do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve výše 

uvedené určené lhůtě; k později uplatněným námitkám, nebude přihlédnuto. 

Podle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona k námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení 

§ 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu 

záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených 

orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo 

stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 

občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení 

může mít podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 

za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Ing. Zdeňka  F i a l o v á 

ředitelka odboru stavební úřad 

Upozornění: 

Stavební úřad jakožto správce osobních údajů informuje účastníky řízení a dotčené správní orgány, že 

v rámci jím vedeného řízení zpracovává identifikační údaje fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, 

datum narození, IČO, a dále kontaktní údaje, tj. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová 

adresa, číslo telefonu, datové schránky, a to za účelem vedení databáze účastníků řízení a dalších stavbou 

dotčených právních subjektů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu působnosti 

podle stavebního zákona. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

"GDPR") a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona. Ke zpracování dochází prostřednictvím 

výpočetní techniky, nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech 

bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů je 

odvozena od lhůt uvedených ve Spisovém a skartačním řádu MPO, či v příslušných právních předpisech. 

Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. 

Fyzická skartace probíhá na základě výběru v opakovaném 10-letém cyklu. 

Podrobnější údaje o zpracování osobních údajů lze dohledat na dostupných internetových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto správce osobních údajů: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-

osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/. 
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Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon): 

doručení veřejnou vyhláškou (dotčeným vlastníkům - účastníkům řízení, u kterých nebylo doručení 

písemnosti prokázáno): 

dotčeným vlastníkům (účastníkům společného řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona), jimž 

se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit (dotčení vlastníci se ve veřejné vyhlášce identifikují 

označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

- Theoni Christopoulou, trvalý pobyt: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82, dotčený vlastník, 

tj. spoluvlastník pozemku: parc. č. 1374/307 v katastrálním území Dolní Chabry [730599], LV: 2720, podíl: 207/25297 

(MCP), k němuž je vztaženo věcné právo sloužící ve prospěch této nemovitosti, resp. "Věcné břemeno (podle listiny); 

služebnost spočívající v právu zřízení, umístění, užívání, provozování, údržby a oprav komunikace a inženýrských sítí 

(včetně přípojek k nim), včetně práva přístupu a příjezdu k těmto stavbám za účelem jejich oprav, údržby, užívání 

a provozování; dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 970-28/2016"; Oprávnění pro: Parcela: 1374/307; Povinnost k: 

Parcela: parc. č. 1018/17 v katastrálním území Čimice [730394], Parcela: parc. č. 1018/21 v katastrálním území Čimice 

[730394], 

- Michail Rovatsos, trvalý pobyt: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82, dotčený vlastník, 

tj. spoluvlastník pozemku: parc. č. 1374/307 v katastrálním území Dolní Chabry [730599], LV: 2720, podíl: 207/25297 

(MCP), k němuž je vztaženo věcné právo sloužící ve prospěch této nemovitosti, resp. "Věcné břemeno (podle listiny); 

služebnost spočívající v právu zřízení, umístění, užívání, provozování, údržby a oprav komunikace a inženýrských sítí 

(včetně přípojek k nim), včetně práva přístupu a příjezdu k těmto stavbám za účelem jejich oprav, údržby, užívání 

a provozování; dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 970-28/2016"; Oprávnění pro: Parcela: 1374/307; Povinnost k: 

Parcela: parc. č. 1018/17 v katastrálním území Čimice [730394], Parcela: parc. č. 1018/21 v katastrálním území Čimice 

[730394]. 

dotčeným vlastníkům (účastníkům společného řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona), kteří 

nejsou známi (dotčení vlastníci se ve veřejné vyhlášce identifikují označením dotčených pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí): 

- neznámý vlastník, resp. neznámé osoby, které by se v důsledku smrti osoby, která je účastníkem společného řízení, a jíž 

má být doručena písemnost jednotlivě, staly účastníky řízení, tj. v důsledku smrti účastníka společného řízení, kterým 

je Václav Vokurka, naposledy s trvalým pobytem: Kubíkova 1176/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82, den úmrtí: 

8. 9. 2022; spoluvlastník dotčených pozemků: parc. č. 993/11 a 996/3 v katastrálním území Čimice [730394], 

LV: 1020, podíl: 1/4, a spoluvlastník dotčeného pozemku: parc. č. 1274/4 v katastrálním území v katastrálním území 

Dolní Chabry [730599], LV: 1027, podíl: 1/4. 

doručení na vědomí: 

žadateli (stavebníkům): 

ČEPS Invest, a.s. 

IDDS: 8wip4pd 

sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 

zastoupení pro: ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
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zveřejnění na úřední desce: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1-Staré Město 

k vyvěšení na úřední desce úřadu obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; oznámení je 

zasláno úřadu obce jakožto příloha samostatné Žádosti o zveřejnění písemnosti na úřední desce, dle ustanovení § 25 

odst. 3 správního řádu: 

Obecní úřad Bořanovice, adresa: Ke Kampeličce č. p. 67, Bořanovice, 250 65 Líbeznice 

Obecní úřad Hovorčovice, adresa: Revoluční č. p. 33, Hovorčovice, 250 64 Měšice u Prahy 

Obecní úřad Líbeznice, adresa: Mělnická č. p. 43, 250 65 Líbeznice 

Magistrát hlavního města Prahy, adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město 

Úřad městské části Praha 8, adresa: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň 

Úřad městské části Praha-Březiněves, adresa: U Parku 140/3, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82 

Úřad městské části Praha-Ďáblice, adresa: Osinalická 1104/13, Praha 8-Ďáblice, 182 00 Praha 82 

Úřad městské části Praha-Dolní Chabry, adresa: Hrušovanské náměstí 253/5, Praha 8-Dolní Chabry, 

184 00 Praha 84 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 21. 2. 2023 na úřední desce. 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 

podpis, razítko správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti 

 


		2023-01-20T14:06:05+0000




