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Městský úřad Mikulov 
Sekretariát tajemníka 

Náměstí 1, 69220 Mikulov 
tel.:519444555, fax:519444500 
e-mail:podatelna@mikulov.cz 
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Účastníci řízení: 
 

1) EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 28085400, 
datová schránka: nf5dxbu, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o, 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25733591, datová 
schránka: 3534cwz, jako vyvlastňovatel 

2) Neznámý účastník – vlastník pozemku p.č. 1212 v k.ú. Jevišovka, v katastru 
nemovitostí nedostatečně identifikovaný osobními údaji manželé Petr Huhuk a 
Anna Huhuková, č.p. 83, 691 83  Jevišovka, jako vyvlastňovaný 

 

 
 
 

Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení 
 

Dne 6. 3. 2023 byla Městskému úřadu Mikulov doručena   žádost společnosti   EG.D, a.s., se 
sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno, IČ: 28085400, datová schránka: nf5dxbu, 
zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice, IČ: 25733591, datová schránka: 3534cwz, (dále jen „vyvlastňovatel“), o 
zahájení vyvlastňovacího řízení ve věci vyvlastnění práva neznámé osoby - vlastníka 
pozemku p.č. 1212 v k.ú. Jevišovka v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaný 
osobními údaji  manželé Petr Huhuk a Anna Huhuková, č.p. 83, PSČ 691 83 Jevišovka  (dále 
jen „vyvlastňovaný“) u  části pozemku p.č. 1212   v k.ú. Jevišovka, vymezené geometrickým 
plánem č. 834-3398/2022 vyhotovitele ADITIS s.r.o., se sídlem Brno, Rokytova 2667/20, 
PSČ 615 00, zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti spočívající 
v právu vyvlastňovatele zřizovat na vyvlastňovaném pozemku  zařízení distribuční soustavy, 
a to nové kabelové vedení NN včetně všech součástí a příslušenství, které má být realizováno 
jako stavba s názvem „Jevišovka, Obnova VN115 p.b.115 p.b. 130-p.b. 137 “.  
Doručením předmětné  žádosti bylo dne 6. 3. 2023 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 18 odst. 1 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo  ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, zahájeno vyvlastňovací řízení 
v předmětné věci. 
Námitky proti vyvlastnění  a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží. 
Po doručení uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení nesmí vyvlastňovaný nakládat 
s pozemkem, kterého se vyvlastnění týká, převést jej, pronajmout nebo jinak zatížit. Právními 
úkony, kterými vyvlastňovaný poruší tuto povinnost, jsou neplatné, to neplatí v případě smluv 
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uzavíraných s vyvlastnitelem. Při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná předkupní 
práva k vyvlastňovanému pozemku. 
Vyvlastňovaný nebo jeho opatrovník může vyvlastňovacímu úřadu předložit znalecký 
posudek vyhotovený na jeho žádost. Pokud jej vyvlastňovaný nebo jeho opatrovník 
nepředloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému 
doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení,  stanoví se náhrada za vyvlastnění na 
základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele. 
Na vyvlastňovací řízení se vztahuje také zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Poučení účastníka řízení ze dne 16. 3. 2023 č.j. MUMI 23011937  spis. zn. MUMIS 
23009996 2000/ZOUP  je součástí tohoto oznámení. 
 
 
 
 
                                                                                         Bc. Petr  Z o u b e k 
                                                                                        odborný zaměstnanec 
 
                                                                                      podepsáno elektronicky 
 

                                                                                        
 
 
 
Přílohy: poučení účastníka řízení 
               
 
Obdrží:   účastník řízení č. 1 (DS – ID: 3534cwz - do vlastních rukou) 
               účastník řízení č. 2 (na úřední desku) 
               do spisu 
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