Městský úřad Volyně

Nám. Svobody 41,387 01 Volyně

tel.: 383 3t7 222, fax: 383

odborstavební ůŤadažp

Cj.:

MěÚV/2810l20t9

3l7 225

Volyně dne24.6.2019

Spis.zn.: MěÚV/l81 5l20l9lŠo
Vyřizuje: Jan Šochman

VEŘEINÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
úznivrNíRozHoDNuTí
Výroková část:

Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a Žr,lako stavební uřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplránování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znénípozdějších předpisů (dále jen "stavební zékon"), v územnímřízení posoudil podle § 84
aŽ 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaíízení(dále jen
"roáodnutí o umístěnístavby."), kterou dne26.4.2019 podal
E.ON Distribuce, a.s.,IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 215l,t6,České Budějovice 7o
37001 ČeskéBudějovice 1, v zastoupení plnou mocí pro spoleěnosi, kterou je:
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.,IČO 25185969. Katovická č.p. 175, Strakonice I,
38601 Strakonice 1
(dále jen "žadatel"), anazákladě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákonaa § 9 vyhlášky ě.50312006 Sb., o

podrobněj šíúpravě územníhorozhodov ání, územníhoopatř ení a stavebního
řádu

rozhodnutí o umístěnístavby

pod ozn.:

napozemku st.p.

"Kakovice u Volyně - kabelizace"
Il2,2,3lI,3l2,4,6,7,8,9, 10, 1I,12,13,14,16,

18, 20,2I,24,25,26,27,
3llI, parc. ó. lll, ll2,2,7lI,712, 1611, 1612, I8l2, I8l3, I8l5, 1816, t8l9,3012,3511,90lt, 4l7ll,
4l7l2, 41713, 4l714, 42lll, 424lI, 428, 435, v katastrálním územíKakovice u Volyně, obec
předslavice.

Navržená stavba obsahuje - popis stavby:
a) druh a účelumisťovanénavrhované stavby:

-

9ruh stavby: Jedná se o novo[r a trvalou stavbu.
UČel stavby: Učelem je náhrada stávajícíhovenkovního vedení NN noqým zemním
kabeloqým vedením NN a přepojení odběratelů k nové distribučnísoustavě 0,4 kV.

b) katastrální Území a parcelní Číslaa druh pozemků, podle katastru nemovitostí, na
nichž se stavba umist'uje:
v k.ú. Kakovice u Volyně:
parcely
dotČené
- druh pozemku - zastavěnáplocha a nádvoří, číslopozice místa, druh
umisťovaného elektrického zařízení:
parc, č, st. p. ll2,
06 výměna SS 100, ukončit kabel NAYY 4x95 mm2, přepojit
stávaiící HDV
parc. č. st. p. 2,
17 osadit kabel. pilíř SP 100, ukončit kabel NAYY 4x25 mm2
parc" č. st. p. 3/1,
20 HDV, osadit plast. pilíř SS 200, ukončit kabelNAYY 4x50 mnr2
- vše umístěno

-

č1. Ir,tcúv

-

l2810l201g

Parc. Č. st" p.3l2^
parc" Č" st. p, 4,
parc. č. st. p, 6,
Parc. Č. st. p. 7,
Parc. Č. st. p. 8,
Parc, Č. st. p. 9,
parc. Č. st. p. 10,
Parc. Č. st. p.

11,

20
20
23
11
10
09
08
07

-

parc. Č. st. p.

12,

04

-

Parc. Č, st. P.
Parc. Č. st. p.

13,
14,

03
12

-

Parc. Č. st. p.
Parc, Č. st, p,

16,
18,

13
15

-

parc.

č" st. p,20,
Parc. Č. st. p. 21,

22

-

Parc. Č. st,

p.24,

21

-

parc,

25,
26,

05
18

-

č. st, p.

Parc. Č. st, P.

19

,
- parc. Č. st. p. 31/1

0l

-

Parc" Č, 1lI, ost.Pl,
parc. č, llz, zahrada
ParC. Č.2, OSt.Pl.
parc, č.7ll, ost.pl.
parc. č.7l2, ost.pl.
parc. č.1611, zahrada
parc. č. 1612, zahrada
Parc. Č.7812, ost.pl.
parc. č. 18/3, zahrada
Parc. Č,1 8/5,ost.p1.
Parc. Č,1816, ost.pl.

05
05
06
06
06
23
23
20
20
15
23

-

parc. č, 7819,

-

Parc. Č. st, P. 27

zahtada

Parc. Č,3012, zahrada
parc. č,35lI, ost.pl.
parc. č. 90/l, ttp
parc. č. 4l7/l, ost.pl,
Parc. Č.41712, ost,pl.
Parc. ě.4l713,

ost.pl.

parc. č.4I714,
parc. č. 421ll,
parc. ě. 42411,

ost.pl,
ost.pl.
ost.pl.
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HDV, osadit plast. pilíř SS 200, ukorrčit kabelNAYY 4x50 mrn2
ř{DV, osadit plast. pilíř SS 200, ukončit kabelNAYY 4x50 nini2

HDV

osadit kabelovou skříri SS 100, Lrkončit kabelNAYY 4x50 mm2
osadit kabel. skříň SS 100, zasmyčkovat kabelNAYY 4x50 mm2
osadit kabel. skříri SS l00, zasrnyčkovat kabelNAYY 4x50 mm2

osadit kabel. skříň SS l00, ukončit kabel NAYY 4x25 mm2
osadit kabel, skříri SS 200, zasrnyčkovat kabelNAYY 4x50 mm2
vyvést kabelNAYY 4x25 mm2
vyzdít kabel. pilíř, kabelová skříň SS 100, zasmyčkovat kabel
NAYY 4x95 rnm2
osadit kabel. skříň SS l00, zasmyčkovat kabe|NAYY 4x95 mIn2
osadit kabel. skříri SS 100, zasmyčkovat kabelNAYY 4x150
mm'
osadit kabel. skříri SS l 00, zasmyčkovat kabel NAYY 4x150 mrn2
osadit kabe|. pilíř SS 100, zasmyčkovat kabel NAYY 4x150
mm2, přepojit elektroměrový rozvaděč

HDV

osadit kabel. pilíř SS 100, zasrnyčkovat kabelNAYY 4x150
mm2, přepojit elektroměrový rozvaděč

osadit kabel. skříň SS 100, zasmyčkovat kabel
mm2, přepoj it elektroměrový rozvaděč

NAYY 4xl

50

FIDY přepojit elektroměrový rozvaděč
osadit kabel. skříň SS 100, zasrnyčkovat kabelNAYY 4x50
mrn2, přepojit elektroměrový rozvaděč

osadit kabel, skříri SS 100, zasmyčkovat kabel NAYY 4x50
rnm2, přepoj it elekl:roměroqi rozvaděč
osadit kabel. skříň SS l00, ukončit kabelNAyy 4x50 mm2,
přepoj it eIektroměrový rozvaděč
osadit kabel" pilíř SS 100, zasmyčkovat kabel NAYY 4x95 nrm2,

HDV

kabelNAYY 4x95 tnnr2v podvftu, provést uzemnění
kabelNAYY 4x95 mm2
kabel NAYY 4x95 mtn2

HDV

demontáž veclení NN
osadit plast. pilíř SS 200, ukončit kabel NAYY 4x50 mm2
kabel NAYY 4x50 mm2"v chráničce
kabel NAYY 4x1 50 rnm', osadit plast. pilíř SS 100,
osadit plast. pilíř SS 100, ukorrčit kabel NAYY 4xi50 mm2
provést uzemnění, HDV
22 kabel NAYY 4x150 mm2v clrráničce
14 výměna kabelové skříně SS 200, zasrnyčkovat kabel NAYY
4xl50 mm2, přepojit 2x elektroměrový rozvaděč
01 kabelNAYY 4x50 mm2
TS vyvést kabel NAYY 4x50 mm2
07,08 kabel NAYY 4x50 mm2
08 osadit kabel. skříň SS l00, ukončit kabel NAYY 4x25 mm2
02 osadit kabel.pilíř SR 642, zaťlstit stáv.AYKY 3x120*J0 nn2,
vyvést NAYY 4x95 mm2, NAYY 4x50 nrm2
12 naspojkovat stávající AYKY 3x120+70 mm2
09,10,11 kabel NAYY 4x50 mm2
01 kabel NAyY 4x50 mrn2
05 kabelNAYY 4x95 mm2
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-

parc. ě,428,

-

parc. č.435,

ost.pl"
ost.pl.
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poz,04,05, 06, 07, 08, l6
kabelNAYY 4x95 mm2, NAYY 4x50
17 kabel NAYY 4x25 mm2

mm2,

NAYY 4x150 mm'

c) umístění navrhované stavby na pozemku:
Je navrženo dle výkresu ozn,:

-

,,Celková situace

stavby"

v měř,

1:500

výkres č. C.2.

d) určeníprostorového řešenístavby, zejména půdorysnou velikost,
maximální výšku a tvar a zák|adní údaje o její kapacitě: Členěnístavby
stavby:

-

SO 01 Kabelové vedení NN 0,4
NAYY 4x150 mm' 342 m

kV:

NAYY 4x95 mm2 217 m
NAYY 4x50 mm2 365 m
NAYY 4x25 mm2 86 m

SO 02 Hlavní domovní vedení:

_

Demontáž:
venk. ved. NN AlFe 3x50+35
AlFe 4x25
AlFe 4x35

závěsný

kabel AYKYz

2x stávající kabelový vývod AYKY 3xI2O+70 mm2
je vyveden z TS se zaústěním do nového kabelového
pilíře na poz.02, ze kterého budou vyvedeny nové
kabely, které budou zaúst'ovány do nových
kabelových skříní;z TS bude vyveden kabel NAYY

-

SO 03

a rozsah

4x50 mm2 na připojení hospodářského objektu na poz.
rninimálrrí krytí kabelů ve volném terénu 0,7 m;

01

;

Z nových kabelových skříní budou přepojeny
stávaj ícíelektroměrové rozvaděče;

Původníner,ryužité venkovní vedení včetně
mm2 podpěrných bodů bude kompletně demontováno.

mm2
mm2

4x76 mm2.

e) vymezení územídotčeného vlivy stavby:
- pozemky, na nichž se stavbtt umist'uje (účastnícidle §85 odst. 2 písmeno a )
st.p.I12,2,3l7,312,4,6,J,B,9, l0, 17,1,2,13,14,16, 18,20,2I,24,25,26,27,3IlI,parc.
č. Il7, l12,2,7lI,712, 16ll, 1612, 1812,1813, l8l5, I8l6, 1819,3012,35l1,90l1,,41]l1,41712,
4I7 l 3, 4 17 l 4, 42I l I, 424 l I, 428, 43 5, v katastrálním územi Kakovice u Volyně;
- sousední pozemky, podél nichž se v sousedství umisťuje podzemní kabelové vedení,
(účastnícidle §85 odst" 2 písmeno b )
st" 1/1, 15, 17,parc.č. I0, 20, 24, 4I0l5, 4I0l7, 342ll, 34212;
- sousední stavby stávajicí, podél nichž se v sousedství umisťuje podzemní kabelovó vedení,
(účastnícidle §85 odst, 2 písmeno b )
Obec Předslavice, vlastník p.č. 18l2,18l5,42411,41713,
místní komunikace správce
silnice III.tř,
správce SÚS JhčK, záv. Strakonice
správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s,
síťSEK
správce E.ON Distribuce, s. r. o. (elektrická síť)
NN el. vedení
správce Obec Předslavice
kanalizace
územni ztýmy
správce Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a
majetková, Oddělení ochrany územních zájmtl
:

:

:

Praha.

IL
1.

Stanoví podmínky pro umístěnístavby:
Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou výkresovou dokumentací stavby současného
stavu územív měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb, pod ozn.
výkres č. C.2,
v měř. 1:500
,,Celková situace stavby"
kterou vypracoval v dubnu 2019: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., ICO 25185969,
:

č;, vtcúv l2810l20l9

2.
3,

4.
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Katovická č.p.175, Strakonice I, 38601 Strakonice 1, autorizoval: Ing. Václav Lhota,
autorizovan;i tnženýr pro technologická zaiizení staveb, Čratr 0102322.
Na stavbě budou dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdravi, zqménanaíízeni
vlády ě. 59112006 Sb., o bližšíchminimálníchpožadavcíchna bezpečnost a ochranu zdravi
při práci na staveništích v platném znéní.
Budou respektována vyjádření a stanoviska vlastníkůa provozovatelů dotčených sítí
technické a dopravní infrastruktury ke zŤízenístavby, k prováděnípraci a činnostív
dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech zapracovaných do dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístěnístavby a jejich vytýčení,budou dodrženy podmínky uvedené
ve vyjádření správců sítízapracované do dokumentace stavby:
- Obec Předslavice, (doklad - souhlas vlastníka nemovitosti/pozemku):
ze dne 15.12.2018, s podmínkou : vše uvést do původníhostavu;
- Správa a údržbasilnic Jihočeskéhokrajeo závod Strakonice: (doklad č. 7
dokumentace): ze dne 13.12.2018 zn. SÚS rer I872312OI8, vyjádření souhlasu zadodržení
podmínek č.I) až7);
- Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.: (doklad č. 8 dokumentace):
ze dne 20.09.2019 ó j. 709793119, vyjáďření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., obsaženév dokladové části ověřené
dokumentace stavby. Y zájmovémúzemi stavby se nachizí síťelektronických komunikací
(dále jen SEK). Dojde ke střetu se sítíelektronických komunikací. Při provádění stavebních
nebo jiných prací je stavebník povinen dodržet ustanovení odstavce (I) až (V) vyjádření o
existenci sítě, včetně podmínek, uvedených v příloze vyjádření ozn. ,,všeobecné podmínky
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunik. infrastruktura a.s.
- E.ON Distribuce, a.s.o správa sítě VN a NN Písek; (doklad č. l1 dokumentace):
ze dne 18.09.2018, zn: Ml8391-16273630, vy,jádření o existenci zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť)a souhlas se stavbou a činnostív ochranné.m pásmu zařízení
distribučnísoustavy, se stanovenými podmínkami pro provádění zemních a jiných prací pod
ě. 1 až 14. Vytýčeníkabelů \rN, NN zajisti Jaroslav Koutník, telr 383434720. Píed záůtozem
qýkopu bude přizvánzástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů.
Budou respektována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vydaná k dokumentaci stavby
pro územnířízenia budou dodrženy podmínky uvedené ve vy,jádření a stanoviscích
dotčených orgánů, zapracoyalé do dokumentace stavby - viz Dokladová část dokumentace
stavby:
- MěU Strakonice, odbor stavební úřad, památková péče,(doklad č. 4 dokumentace):
ze dne 07 .O5,2019, zn. SZ-MUST l020I27l2}IglsÚ/Hol, č j. MUST/020 423l20l9lsÚmot sdělení. Dotčenéúzemíjeúzemíms archeologickými náIezy dle sdělení příslušnéhoorgánu
státní památkové péče.Na stavebníka se vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst.
2 zákona ěíslo 20lI987 Sb., o státní památkové péěi, ve znění pozdějšíchpředpisů.
- MěÚ §trakoniceo odbor ŽP, odd. OpaK, ZPFrVH., OH, OO: (doklad ě. 5 dokumentace):
ze dne 1I.0I.20t9 zn. MUST/000640l20l9lŽPlClT fl- koordinované stanovisko;
odd. Ochrana přírody a krajiny, vy,jádření:
souhlas dle předložené PD - není připomínek za předpokladu, že při zemních v}kopových
pracích nedojde k poškozenípřípadné stávající zeleně rostoucí mimo les v intravilánu osady;
odd. Zemědělstcý půdnífond, vyjádření:
souhlas s následujícími podmínkami:
1) skqivat odděleně ornici a podorničnívrstvy azabezpeěit je před znehodnocením,
zcizením, skrytou zeminu použitna zpětnou zemědělskou rekultivaci,
2) uvést dotěenó pozemky zemědělské půdy do původníhostavu nejpozději do 1 roku od
zahájení praci, po ukončenipraci předat dotčenézemědělské pozemky vlastníkůmpozemků
(popřípadě nájemcům),
3) učinit opatření směřující k minimalizaci narušení stávajících melioraěních systémůa
zajištění jejich bezvadných funkcí při případném narušení stavbou,
4) v dostatečnémčasovémpředstihu projednat ěasový harmonogram prací s vlastníky

č1" tvtoúv 1281012019

5.

6.
7

.
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pozemků (popř. nájemci) dotěených zemědělských pozemků a tím předchénet větším škodám
na zemědělských porostech.
odd. Vodní hospodářství, vyjádření:
nebudou dotčeny zájmy chraněné vodním zákonem;
odd. Odpadové hospodářství, vyjádření :
odpady vzniklé při stavbě musí být přednostně využítynebo nabídnuty k recyklaci a předány
do vlastnictvípouze osobě oprávněné k jejich píevzetídle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
o odpadech bude vedena pniUuzna evidénce v-rozsahu dle § 21 vyhlášky lvlŽP r:.3831200I
Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady, v platném znéni;využitinekontaminované zeminy
mimo místo stavby se řídívyhláškou é,294:12005 Sb.;
odd. Ochrana ovzduší, vyjádření:
souhlas s realizací předloženého investičníhozáměru. Při provádéní zemních prací se
požaduje uplatnit vhodná opatření pro omezení prašnosti; v případě, že dojde k zneČiŠtění
komunikací či veřejného prostranství bude neprodleně provedeno jejich očištěnÍ;
- MěÚ Strakonice, odbor dopravy: (doklad ě. 6 dokumentace):
ze dne 08.01.2019 zn. MUST/000643l2019/OD/hev - závazné stanovisko dle zákona o
pozemních komunikacíchó. t3ll997 Sb., v platném znéní,se stanovenými podmínkami:
1) Jelikož bude při realizaci stavby užívžnisilničnípozemek komunikace ó.IIll445 a
komunikace é.IIll422, je nutné zažádatna zdejšímodboru o zvláštní užívánipopř.
uzavírku v uvedeném úseku. K žádosti o povoleníj e zapotíebipřiložit protokol o předaní
silničníhotělesa (silniěního pomocného pozemku), sepsaný se správcem silnice SUS
Strakonice a stanovisko Policie ČR_rŘ, DI Strakonice. Bude-li při provádění prací omezen
silnicění provoz i návrh dopravně inženýrskéhoopatření.
2)Protože bude stavbou dotčena také místníkomunikace, je nutno obrátit se na Obecní Úřad
Předslavice, ktery dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákonač.I3lt997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zněni pozdějšíchpředpisů, vykonává působnost silničníhosprávního uřadu
ve věcech místníkomunikace.
Před započetímzemnich prací budou všechny stávajícístavby podzemních vedení vyměřeny
jejich správci avyznaěeny v místě provádění stavebního záměru.
Pokud budou stávající stavby při provádění stavby poškozeny, tak budou dany okamŽitě do
původníhofunkčníhostavu zhotovitelem stavby, na jeho náklady.
K dokoněené stavbě stavebník podle ustanovení § 119 odst. 1, 2 stavebniho zákonapožádá o
kolaudačnísouhlas s přílohami dle § 119 odst. 1 a § 121 odst. 1 stavebního zákona.

ÚčastníciYízenina něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle §27 odst.

1 správního

íádu (zákon č .500/2004 Sb.):
E.ONDistribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 215ll6,České Budějovice 7,370 01 České
Budějovice 1, v zastoupení plnou mocí pro právnickou osobu, kterou je:
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická é.p.I75, Strakonice I, 38601 Strakonice

1

odůvodnění:
Dne 26.4.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístěnístavby.
Stavební íňad oznámil zahájeni územniho řizeni známým úěastníkůmíízenia dotČeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zékona upustil od ústníhojednánÍ,
protože mu byly dobře známy poměry v územía žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení zálnéru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručenítohoto oznámeni mohou
účastníciíízeníuplatnit své námitky a dotčenéorgany svázávazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územnímřizeni přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníkyřízeni, veřejností a dotěenými organy a zlistil,, že jejim 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 obecn;ým
požadavkůmna výstavbu. Stavební zám& je umístěn v zastavěném izemí náhledem do UPD
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předslavice, v ploše veřejných prostranství (VP), v ploše dopravní infrastruktury (DS) a v P_loŠe
smíšenéobytné (So), stáv'ba jó technickou infrastruktuíou a charakteru přípustného vYuŽití v
plochách DS, So, VP dle platného územního plánu obce Předslavice.
stanoviska sdělili dotčenéorgány:
Městský úřad Strakonice, odbor životníprostředí, IDDS: 4gpbfnq:
dne 1 1 .b t .2 019 m. MUST/000 640 12019 l ŽplChm - koordinované stanovisko;
Městský úřad Strakonice, odbor stavební uřad - památkovápéče, IDDS: 4gPbfnq:.
j
dne 07 ,05 .2079, m. SZ-MUST/ 020127 l2\lglsÚ/Hot, č . MUST/ 0204231201 9/SÚ/Ho1;
Městský uřad Strakonice, odbor dopravy,IDDS: 4gpbfnq:
dne 08.01.2019 zn. MUST/000643l2019loD/hev - závazné stanovisko.

.

.

.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotČených orgánŮ
vyžadovanych zvláštními předpisy azahrnulje do podmínek roáodnutí.
Žadate| próatozit stavebnimu úrud., doklady o právu provést stavbu dle § 86 odst. 2 Písm. a)
stavebního zákona, tj. předložil qfkresy ,,situace" s uvedenými písemnými souhlasY S
navrhovaným stavebním iá^ér"^vlastníkůpozemků, určených k umístění stavby, vČetně smluv
o smlouváóh budoucích o ňizenívěcného břémene - viz dokladová ěást č. 3 dokumentace. Dále
žadatel předloži1 souhlasná stanoviska dotčených organŮ a souhlasná vY'jádření sPrávcŮ sítí
technické a dopravní infrastruktury o existenci vedení azašízení.
Účastníci územního íízení-osoby dle ustanovení § 85 stavebního zákona:
jsou dle odstavců a písmen § 85:
§ 85: Účastníky územníhořízení
odst. 1 písmeno a) žaďatel:.
E.oN Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera ě.p. 2151116, ČeskéBudějovice 7,370 01 České
Budějovice 1, v zastoupení plnou mocí pro právnickou osobu, kterOu je: ELEKTROINVEST
STRAKONICE s.r.o., Katovická ě.p. t75, Strakonice I, 38601 Strakonice 1;
odst. 1 písmeno b) obec najejímžínemímábýtpožadovaqýzámét uskuteČněn:
- Obec Předslavice;
odst. 2 písmeno a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterychmábýtpoŽadovaný záměr
nebo
uskuteč^něn, není_li sámžadátelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto Pozemku
_
parc.č.
:
stavbě: vše umístěno v k.ú. Kakovice u Volyně viz následující
pozemky, na nichž se stavba umistouje (účastnícidle §85 odst. 2 PÍsmeno a ) :
,t. p, lŽ,z,311,3l2,4,6,7,8, 9, 10, 1,1,12,13,14,16, 18, 20,2I,24,25,26,27,3llI,parc.
e. i/t, Il2,2,1lt,llz,1611,1612,I8l2,t8l3,I8l5,1816,1819,3012,3511,90lI,417lI,41712,
4I7 B;,, 4I7 l 4, 42l l 7, 424l I, 428, 43 5, v katastráln im ílzemíKakovice u Volyně;
odst. 2 písmeno b) osoby, jejishžvlastnickénebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedn-ím pozemkům nóUÓ stavtámnanich můžebýtúzemnim roáodnutím Přímo dotČeno:
sousedňí pozemky, podél nichž se v sousedství umist'uje podzemní kabelové vedenÍ,
(účastnícidle §85 odst. 2 písmeno b ) :
st. 1/1, 15, I7,parc.č. |0,20, 24, 4|015, 4I0l7, 342l|, 34212;
sousední stavby stávající,podél nichž se v sousedství umisťuje podzemní kabelové vedenÍ,
(úěastníci dle §85 odst. 2 písmeno b ) :
Obec Předslavice, vlastník P.ě. 18/2,1815,424lL,4I713,
místníkomunikace

.
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III.tř.
síťSEK
NN el. vedení
silnice

kanalizace
územni zájmy

iprávce
správce
správce
správce
správce
správce

sús řrer,

záv. Strakonice

Česká telekomunikaění infrastruktura a.s.
E.ON Distribuce, s. r. o. (elektrická síť)
obec předslavice
Ministerstvo obrany ČR., Sekce ekonomická a
majetková, Oddělení ochrany územníchzáimtt
Praha.

Účastníci íízeni- dalšídotčenéosoby nebyly stanoveni"
Účastníci uplatnili návrhy a námitkY.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Siávební úřad rozhodl, jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí , zapoužití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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poučeníúčastníků:
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k odboru regionálního
rozvoje, územního plánovaní, stavebního řádu a investic, oddětení stavebního řádu, Krajského
úřadu JihočeskéhoLaje, U Zimního stadionu tg52l2, 370 76 ČeskéBudějovice Podáním
41,
u zdejšího správního orgánu, Městský úřad Volyně, odbor stavební ířad aŽR Nam. SvobodY
387 01 Volyně.
odvolaní sá podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnoPis zŮstal sPrávnímu
orgánu a aby každý účastníkdbstal jeden stejnopis. Nepodá-li ÚČastník potřebný PoČet
st{nopisů, vyhotoví je správní orgán na ,ruklady účastníka.Odvoláním Ize napadnout výrokovou
jen Proti odŮvodnění
část rózhodnuti,.;.onotliý uýroťnebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolaní
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební uřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doruČÍ.Žaďateli stejnoPis
písemného vyhotovení územníhó rozhodnutí opatřený doložkou právni moci sPolu s ověřenou
opatřený doloŽkou
lrafickou přilohou, stejnopis písemného vyhoiovení územníhoroáodnutí
zákona, také stavebnímu Úřadu
irávní moói doruěi, jdeii Ó,tuuuy podle § 15 nebo 16 stavebního
příslušnémuk povolení stavby.
o
Řozhodnutí má podle 5 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky. PodmínkY rozhodnutí
jejich
umístění stavby platí po dobu trvání stavby ói zařizení, nedošlo-lt zpovahY věci k
konzumaci.
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Městského úřadu ve Volyni
Jana I(ostková

Předslavice
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desky obecního uřadu
a městského úřadu volyně. 15 den vyvěšení je den doručenítohoto oznámeni.
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Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšenía sejmutí rozhodnutí:
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Rozhodnutí s vyznačenímdne vyvěšerrí doručíObecní úřad Předslavice a Městský Úřad VolYně
stavebnímu úřadu po 30 dnech od vyvěšení.Současně musí být rozhodnutí zveřejněno zPŮsobem
umožňujícídálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu (tj. zákon č. 500/2004 Sb.).

Poplatek:

1
Správní poplatek podle zákonaě.63412004 Sb., o správních poplatcích poloŽky 17 odst. PÍsm.
e) ve výši 1000 Kč byl zapIacen dne 7,5.2019.

Obdrží:
účastníci:
dle § 85 odst. 1 písm. a) stav.zákona: S doručováním jednotlivě:
E.ON Distribuce, a.s.,IDDS: nf5clxbu, v zastoupení spol.:
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w

