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V Horažďovicích, dne:  27.11.2015    
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje STEMONT JS s.r.o., IČO 27971589, Hřbitovní 281, 346 01  Horšovský Týn 

(dále jen "navrhovatel") podal dne 26.8.2015 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s 
názvem: 

"Nalžovské Hory - přeložka NN, kNN" 

na pozemku st. p. 142, 143, 144, 174/2, 247, parc. č. 147/10, 1851/4, 1851/5, 1851/6, 1854/6, 1856/1, 
1856/5, 1865/1, 1897/5 v katastrálním území Nalžovské Hory. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 
řízení. 

Stavba obsahuje: 
- Úprava veřejně technické infrastruktury (energetika) - nahrazení stávajícího vzdušného vedení 

nízkého napětí (NN) novým zemním kabelovým vedením NN; 
- Ze stávající trafostanice KT_0513 (st.p.č. 247) z vývodu /01/ a /02/ budou vyvedeny nové zemní 

kabely AYKY 3x240+120. Kabel z vývodu /01/ bude veden přes rozpojovací skříň R244 typu SR722 
(p.p.č. 1851/4), pak bude pokračovat společně s kabelem z  vývodu  /02/ přes silnici (p.p.č. 1856/1) 
s ukončením v nové rozpojovací skříni R245 typu SD722 (p.p.č. 1856/5, 1856/6) na vývodech /01/ a 
/05/. Z vývodu  /02/ a /06/ budou vyvedeny nové zemní kabely AYKY 3x120+70. Kabely budou 
ukončeny na novém betonovém sloupu č. 155 Ib 9/10kN (p.p.č. 1851/4), na kterém budou ukončeny 
stávající vzdušné kabely NN. Z rozpojovací skříně R244  z vývodu /02/ bude veden nový zemní 
kabel AYKY 3x120+70 s ukončením na novém betonovém sloupu č. 155 Ib 9/10kN, na kterém bude 
ukončeno stávající vzdušné vedení NN. Rodinný dům č.p. 34 (st.p.č. 142) bude připojen novým 
zemním kabelem. 

- Z trafostanice KT_0513 (st.p.č. 247) z vývodu /03/ bude vyveden nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který bude smyčkovat nové přípojkové skříně typu SS100 zasekané do fasád 
nemovitostí č.p. 35 (st.p.č. 143), č.p. 52 (st.p.č. 144) a č.p. 36 (st.p.č. 145). Zemní kabel bude veden 
po p.p.č. 1851/6 v min. vzdálenosti 0,6 m od hranic sousedních pozemků st.p.č. 143, 144 a 145. 
Kabel bude ukončen v nové rozpojovací skříni R246 typu SR422 (p.p.č. 1856/1) na vývodu /01/. Z 
vývodu /02/ bude na stávajícím betonovém sloupu č. 196 Ib 12/10kN (p.p.č. 1856/1), na kterém 
bude ukončeno i stávající vzdušné vedení NN. 

 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, 
úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 hodin). 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je 
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

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

    Dana Panušková 
    Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 

 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu 
Horažďovice a příslušného obecního úřadu 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. 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na 
Městský úřad Horažďovice. 
Dálkový přístup: 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Úřední deska 
 vyvěšeno pro: Boris Kneschke, Zenklova 1/35, Libeň, 180 00  Praha 8 
 
Tiskopis veřejné vyhlášky k vyvěšení (dodejky) 
Městský úřad Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf 
 sídlo: Stříbrné Hory 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
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