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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 3.10.2016 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, 
Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Třebomyslice, KT- NN, DTS“ 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 57/1 
(zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 79/5 (zahrada), parc. č. 83/1 (ostatní plocha), parc. č. 88/3 
(zahrada), parc. č. 603/5 (ostatní plocha), parc. č. 603/6 (orná půda), parc. č. 605/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 616 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebomyslice u Horažďovic. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura. 

- Předmětem stavby je výměna trafostanice 22/0,4 kV a vybudování nových kabelových rozvodů, které 
nahradí původní venkovní vedení NN v části obce Třebomyslice, v části obce je původní venkovní 
vedení NN nahrazeno zemním kabelovým vedením NN. 

- SO 01 Trafostanice 22/0,4kV 

Původní příhradová trafostanice 22/0,4 kV již nevyhovuje současným požadavkům a bude nahrazena 
novou sloupovou do 400 kVA. Na konstrukci TS bude přemístěn stávající transformátor 22/0,4 kV 250 
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kVA. Původní vodiče VN mezi ÚO a TS budou vyměněny za AlFe 3x42/7 mm2. Uzemnění bude 
provedeno ekvipotenciálními kruhy na hodnotu Rz: uzel TR   5  , společné VN a NN   2  . 

- SO 02 Kabelové vedení NN 0,4kV 

Z rozvaděče NN nové trafostanice budou vyvedeny tři kabely AYKY 3x240+120 mm2, které budou 
smyčkovány v nových kabelových skříních a ukončeny v kabelových pilířích (poz. 10, 13 a 18). 

- SO 03 Hlavní domovní vedení 0,4kV 

Z nových kabelových skříní budou kabelem CYKY 4x10 mm2 přepojovány stávající elektroměrové 
rozvaděče. 

- SO 04 Venkovní vedení NN 0,4kV 

Pro potřeby propojení nových kabelových rozvodů do stávající vzdušné sítě 0,4 kV bude provedena 
úprava nebo výměna podpěrných bodů (poz. 11, 14 a 19). 

- SO 03 Demontáž venkovního vedení VN, TS, NN 

Nahrazené venkovní vedení VN, trafostanice a venkovní vedení NN bude demontováno. 

- Uložení kabelů 

Kabely budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných 
místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve 
volném terénu 0,7m, v přechodu místních komunikací 1,0m. Přechody komunikací budou řešeny 
formou překopu. 

- Po dokončení všech prací musí uložení kabelů odpovídat podmínkám uvedeným v ČSN 332000-5-52. 

- Křižovatky a souběhy 

Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě. Jedná se o kabelové vedení NN, kabelové vedení 
V.O., sdělovací kabely SEK, vodovodní a kanalizační řad, místní vodovodní a kanalizační přípojky. 

Křižovatky a souběhy budou upraveny dle ČSN 73 6005 (viz. Výkresová část). 

- Popis trasy 

TS - Výměna TS; osadit novou jednosloupovou trafostanici 22/0,4 kV do 400 kVA; 1sd kotevních 
izolátorů; ukončit venkovní vedení VN; pojistky VN 16A; stávající transformátor 22/0,4 kV 250 kVA; 
svod 2x AYKY 3x240+120 mm2 do rozvaděče RST 0640/4435 ve skříni SVS-B; vyvést 3x AYKY 
3x240+120 mm2; provést uzemnění ekvipotenciálními kruhy na hodnotu Rz: uzel TR   5  , společné 
VN a NN 2; 

01 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

02 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

03 - Osadit kabelovou skříň SS300; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; vyvést AYKY 4x25 mm2; 
přepojit 2x elektroměrový rozvaděč;  

04 - Osadit kabelovou skříň SP100; ukončit AYKY 4x25 mm2; přepojit elektroměrový rozvaděč;  

05 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

06 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

07 - Osadit plastový kabelový pilíř SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit 
elektroměrový rozvaděč;  

08 - Osadit plastový kabelový pilíř SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit 
elektroměrový rozvaděč;  

09 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

10 - Osadit plastový kabelový pilíř SR322; ukončit AYKY 3x240+120 mm2; vyvést AYKY 3x120+70 
mm2; provést uzemnění Rz   15; 

11 - Stávající JB; demontáž konzoly VVS; provést vývod AYKY 3x120+70 mm2;  provést uzemnění Rz 
15; 

12 - Osadit plastový kabelový pilíř SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit 
elektroměrový rozvaděč;  
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13 - Osadit plastový kabelový pilíř SR322; ukončit AYKY 3x240+120 mm2; vyvést AYKY 3x120+70 
mm2; provést uzemnění Rz   15; 

14 - Výměna JB 10,5/15kN; betonový základ 3,2m3; konzola VVS koncová + 4ks VK1; ukončit 
stávající AlFe; provést vývod AYKY 3x120+70 mm2; 1sd omezovačů přepětí; provést uzemnění Rz   
15; 

15 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

15.1 - Naspojkovat stávající kabel CYKY 4x10 mm2;  

16 - Osadit kabelovou skříň SS100; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč;  

17 - Osadit kabelovou skříň SS200; zasmyčkovat AYKY 3x240+120 mm2; přepojit elektroměrový 
rozvaděč; 

18 - Osadit plastový kabelový pilíř SR522; ukončit AYKY 3x240+120 mm2; vyvést 3x AYKY 3x120+70 
mm2; provést uzemnění Rz   15  ; 

19 - Výměna JB 9/15kN; betonový základ 3,2m3; 2x konzola VVS koncová + 12ks VK1; ukončit 
stávající AlFe; kotevní objímka   240; ukončit 4x AES 4x16 mm2; provést 3x vývod AYKY 3x120+70 
mm2; 3sd omezovačů přepětí; provést uzemnění Rz   15  ; 

20 - Stávající střešník; výměna AES 4x16 mm2 do stávající SP100.  

Určení prostorového řešení stavby: 

- TS - 11, 13, 18 kabelové vedení 0,4kV  AYKY 3x240+120 mm2 567 m 

- 03 - 04  kabelové vedení 0,4 kV  AYKY 4x25 mm2     18 m 

- 19 - 20  venkovní vedení 0,4 kV  AES 4x16 mm2    26 m 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- st. p. č. 25, 34/1, 35, 36/1, 37, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 54, 61, 82, parc. č. 57/1, 58, 79/5, 83/1, 
88/3, 603/5, 603/6, 605/1, 616 vše v katastrálním území Třebomyslice u Horažďovic. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres – celková situace 
stavby M 1:500, se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení NN, spolu s umístěním 
zařízení (plastových  pilířů včetně kabelových skříní). 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby, zpracovaná autorizovanou osobou tj. – Milan Brejcha, 
ČKAIT – 0100747, případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,  který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě).  

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

5. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů. 

6. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byly stanoveny 
kontrolní prohlídky stavby: 1) po vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci a po 
vytýčení hranic pozemků; 2) po podání žádosti o kolaudační souhlas. 

7. Po dokončení stavby požádá stavebník  o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. 
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

8. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby. 

9. V úsecích, kde bude provedena pouze výměna vzdušného vedení NN, nesmí nové opěrné body  
(betonové sloupy) tvořit překážku v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ani jiným způsobem 
bránit v bezpečném výjezdu a vjezdu u stávajících hospodářských  sjezdů z jednotlivých nemovitostí. 
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10. Povolení výkopových prací a uzavírka provozu na dotčených pozemních komunikacích, související s 

prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením 
projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, který je zdejší stavební úřad. 

11. Veškerá dopravně inženýrská opatření - stanovení přechodné úpravy provozu, z důvodu realizace 
předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána se 
zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodové úpravy provozu, a to 
formou opatření obecné povahy.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Jindřiška Jahelková, nar. 14.5.1957, Kojetická 1387/2, Střekov, 40003  Ústí nad Labem, česko 
Edita Chalupná, nar. 27.5.1963, Třebomyslice 8, 341 01  Horažďovice 
Karel Štěpán, nar. 27.3.1960, Loretská 837, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Štěpánová, nar. 6.3.1961, Loretská 837, 341 01  Horažďovice 
Petr Bartoš, nar. 8.4.1966, Sokolovská 1128/120, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Jiří Němeček, nar. 15.10.1969, Třebomyslice 76, 341 01  Horažďovice 
František Brůha, nar. 30.9.1957, Třebomyslice 28, 341 01  Horažďovice 
Václav Karšík, nar. 29.6.1950, Třebomyslice 27, 341 01  Horažďovice 
Jana Štěpáníková, nar. 19.3.1974, Třebomyslice 29, 341 01  Horažďovice 
Václav Polena, nar. 5.11.1972, Třebomyslice 22, 341 01  Horažďovice 
Václav Tymr, nar. 7.7.1985, Rooseveltova 831, 357 35  Chodov 
Miroslav Stulík, nar. 15.10.1954, Třebomyslice 60, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Němec, nar. 1.11.1958, Třebomyslice 88, 341 01  Horažďovice 
Vladimír Heřman, nar. 4.6.1973, Třebomyslice 3, 341 01  Horažďovice 
Lenka Heřmanová, nar. 28.12.1998, Třebomyslice 3, 341 01  Horažďovice 
Michaela Heřmanová, nar. 28.3.1996, Třebomyslice 3, 341 01  Horažďovice 
Karel Hrdlička, nar. 14.6.1966, Mayerova 1063, 341 01  Horažďovice 
Jana Němcová, nar. 11.2.1962, Třebomyslice 88, 341 01  Horažďovice 
Zbyněk Reifner, nar. 30.3.1977, Slavošovice 36, Bolešiny, 339 01  Klatovy 1 
Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00  Praha 10 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.10.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel 
dne 10.11.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 1.3.2017. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.5.2017, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.  

Při ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou stavebnímu 
úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Účastníkem řízení, Václavem Polenou, nar. 5.11.1972, bytem 
Třebomyslice 22, 341 01  Horažďovice, byla podána námitka na zrušení plánovaného připojení nemovitosti 
(stodoly) v jeho vlastnictví na st.p.č. 34/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic. Stavební úřad náitku posoudil 
a vypořádal níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Další námitky či návrhy účastníků řízení při ústním 
jednání vzneseny nebyly a písemné námitky či návrhy nebyly ve stanoveném termínu na stavební úřad 
doručeny. 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. 

Stavba, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákon, nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, 
popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 8 
stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Tímto 
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ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 7 v části II. výroku 
rozhodnutí. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury stanovisko dne 8.8.2016 č.j. 
MH/11504/2016 - bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 24.8.2016 č.j. 
MH/11509/2016 

orgán zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb. 

sdělení - upozorňujeme, že při realizaci záměru je investor povinen řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu dle § 8 odst. 1 a 2 zákona, zejména: 

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji 
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a její hospodárné využití. 

2. V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných 
látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

3. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám. S realizací záměru souhlasíme. 

orgán odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

sdělení - k oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu dle stavebního zákona budou 
doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu včetně zeminy, které vzniknou při realizaci 
výše uvedeného záměru,  včetně jejich množství. Množství předaného odpadu oprávněné osobě bude 
doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.  

orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 

sdělení - S ohledem k charakteru záměru (bude prováděna stavební činnost - zemní práce) 
požadujeme v průběhu výstavby zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími 
látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek 
vznikají. S realizací záměru souhlasíme. 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

S realizací záměru souhlasíme a sdělujeme, že z důvodu nedotčení zájmů chráněných vodním 
zákonem nebude vydáno závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona k postupu dle 
stavebního zákona při umisťování a povolování výše uvedeného záměru. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 18.8.2016 č.j. MH/11505/2016 

Umístění nové inženýrské sítě do silničních pozemků podléhá správnímu řízení, ukončené 
rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k žádosti o územní rozhodnutí. Podmínka 
splněna - rozhodnutí ze dne 14.9.2016, č.j. MH/12762/2016. 

- Ostatní podmínky závazného stanoviska jsou obsaženy v bodech č. 9 až 11 výrokové části II. 
rozhodnutí. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 14.9.2016 č.j. MH/12762/2016. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 13.4.2016 č.j. 583204/16  

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Při realizaci stavby budou dodrženy 
podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného 
vyjádření.  Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 13.4.2016 č.j. 5001288277 

V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 
ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 27.4.2016 č.j. 016070023731 

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. 
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Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s.  týkající se provádění prací v 
ochranných pásmech  vodohospodářských staveb, které provozuje společnost ČEVAK a.s. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- ELEKTROSLUŽBY Václav BURDA vyjádření dne 19.4.2016 

V zájmovém území se nacházejí podzemní sítě veřejného osvětlení. Stanovené podmínky ve 
vyjádření, týkající se provádění prací v blízkosti zemních kabelových tras, budou splněny a doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- UPC Česká republika, a.s. vyjádření dne 13.4.2016 č.j. E007056/16 

V prostoru stavby se nenacházejí žádná VVKS, která by byla ve vlastnictví společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o. 

- T Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 13.4.2016 č.j. E10412/16 - nedojde ke kolizi s technickou 
infrastrukturou  společnosti T-Mobile Czech republic a.s. 

- MO - SEM Praha souhlasné závazné stanovisko dne 18.5.2016 č.j. 87325/2016-8201-OÚZ-PHA - bez 
podmínek. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 12.9.2016 č.j. 0100628059 

V zájmovém území se nachází nebo  ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - 
nadzemní sítě NN, stanice NN. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce 
a.s., týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.  
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 12.9.2016 č.j. 0200497556 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje souhlasné závazné stanovisko dne 15.8.2016 č.j. HSPM-
4123-2/2016 KT - bez podmínek. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Souhrnné sdělení příslušného odboru životního prostředí č.j. MH/11509/2016 ze dne 24.8.2016 není 
závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění 
pozdějších předpisů, proto není závazné pro výrokovou část tohoto meritorního rozhodnutí, tzn. územní 
rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze 
upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení. 

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) 
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí 
dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení 
stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze 
zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze 
podmínka č. 8 k doložení dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých 
správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména provádění stavby. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 26, 27, 28, 38/2, parc. č. 57/2, 59/1, 66/4, 603/4, 617 v katastrálním území Třebomyslice u 
Horažďovic 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice, Třebomyslice č.p. 20, č.p. 19 a č.p. 18 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Zamítnuté návrhy a námitky: 

- Václav Polena námitka dne 11.5.2016 č.j. MH/06783/2016, zápis do protokolu při ústním jednání: 
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Cit.: … „Jako vlastník st.p.č. 34/1 požaduji zrušení plánovaného připojení této nemovitosti (stodola).“… 
konec cit. 

Stavební úřad k námitce uvádí následující: 

Součástí dokumentace územního řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby předložené stavebnímu 
úřadu k posouzení jsou doklady týkající se souhlasů vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí. Tyto 
souhlasy jsou podloženy písemným prohlášením vlastníka nemovitosti či smlouvou o právu provést stavbu. 
Účastník řízení pan  Václav Polena uzavřel, s investorem ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8,405 02  Děčín v zastoupení dle plné moci ELEKTROINVES STRAKONICE, s.r.o., IČO 
25185969, se sídlem Katovická 175, 386 01  Strakonice, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006071/010 Třebomyslice, KT 
– NN, DTS dne 15.8.2016 (dále jen „smlouva“), která se týká pozemku st.p.č. 34/1 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic. Tato smlouva byla uzavřena, dle čl. VI., jako projev svobodné vůle s tím, že s jejím obsahem 
souhlasí obě dotčené smluvní strany. Stavební úřad nemá právo a ani nemůže zasahovat do právních 
vztahů smluvních stran potažmo je měnit, toto lze provést pouze změnou smlouvy či jejím zrušením. 

Nejedná se o veřejné prostranství jako takové, ale o soukromé pozemky, ke kterým se váží práva a 
povinnosti odvozované z občanskoprávních zákonných ustanovení. Stavební úřad je povinován hájit 
veřejné právo, které je nezávislé na uplatňování soukromého práva. 

Na základě výše uvedeného je námitka neopodstatněnou a proto ji stavební úřad zamítl. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
"otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Josef Kotlaba 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
 

 
 



Č.j. MH/11579/2017 str. 8 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu 
Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem Horažďovice 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i podmínka zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Úřední deska: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Dálkový přístup: 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 
20000 Kč byl zaplacen dne 15.5.2017. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w 
 sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Jindřiška Jahelková, Kojetická č.p. 1387/2, Střekov, 40003  Ústí nad Labem 
Edita Chalupná, Třebomyslice č.p. 8, 341 01  Horažďovice 
Karel Štěpán, Loretská č.p. 837, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Štěpánová, Loretská č.p. 837, 341 01  Horažďovice 
Petr Bartoš, Sokolovská č.p. 1128/120, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Jiří Němeček, Třebomyslice č.p. 76, 341 01  Horažďovice 
František Brůha, Třebomyslice č.p. 28, 341 01  Horažďovice 
Václav Karšík, Třebomyslice č.p. 27, 341 01  Horažďovice 
Jana Štěpáníková, Třebomyslice č.p. 29, 341 01  Horažďovice 
Václav Polena, Třebomyslice č.p. 22, 341 01  Horažďovice 
Václav Tymr, Rooseveltova č.p. 831, 357 35  Chodov 
Miroslav Stulík, Třebomyslice č.p. 60, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Němec, Třebomyslice č.p. 88, 341 01  Horažďovice 
Vladimír Heřman, Třebomyslice č.e. 3, 341 01  Horažďovice 
Lenka Heřmanová, Třebomyslice č.e. 3, 341 01  Horažďovice 
Michaela Heřmanová, Třebomyslice č.e. 3, 341 01  Horažďovice 
Karel Hrdlička, Mayerova č.p. 1063, 341 01  Horažďovice 
Jana Němcová, Třebomyslice č.p. 88, 341 01  Horažďovice 
Zbyněk Reifner, Slavošovice č.p. 36, Bolešiny, 339 01  Klatovy 1 
Českomoravská stavební spořitelna a.s., IDDS: ukmjjq2 
 sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00  Praha 10 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 
 sídlo: Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
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úřední deska 

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 26, 27, 28, 38/2, parc. č. 57/2, 59/1, 66/4, 603/4, 617 v katastrálním území Třebomyslice u 
Horažďovic 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice, Třebomyslice č.p. 20, č.p. 19 a č.p. 18 
 
vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
ELEKTROSLUŽBY Václav BURDA, Otavská 1031, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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