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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Obec Olšany, IČO 00573582, Olšany 15, 341 01  Horažďovice, 
kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, 386 01  
Strakonice 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 25.10.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem: 

„Olšany - veřejné osvětlení“ 

na pozemku parc. č. 949/5 v katastrálním území Kovčín; 

na pozemcích st. p. 29, 31, 33, 43, 99, parc. č. 9/1, 9/2, 12, 36, 84/1, 94, 148/3, 154/12, 856, 941/3, 943/3, 
943/4, 944/1, 944/16, 944/20, 966 v katastrálním území Olšany u Kvášňovic. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura; nové zemní kabelové vedení veřejného osvětlení (VO), včetně 
nových stožárů, svítidel a reproduktorů v obci Olšany. 

 

SO 01 - Kabelové vedení  VO 

Ve středové a východní části obce bude venkovní vedení demontováno, je navržena pokládka kabelového 
vedení VO v trase pokládky kabelového vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. Budou osazeny nové 
komunikační osvětlovací stožáry, do kterých budou zaústěny kabelové rozvody VO AYKY 4x16 mm2. 

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 státní silnice 1,20 m, v přechodu místních komunikací 1,00 m. Přechody komunikací 
budou řešeny formou řízeného mikrotunelování. Křižovatky a souběhy budou provedeny v souladu s ČSN 
73 6005. 

- Celková délka kabelového vedení VO – 1 100,00 m; kabel - AYKY 4x16 mm². 

 

SO 02 - Venkovní vedení  VO 

V západní části obce bude prováděna rekonstrukce venkovního vedení NN, zároveň bude provedena 
výměna vodičů VO za izolované venkovní typ AES 2x25 mm2. Toto vedení bude opět zavěšeno na 
podpěrných bodech venkovního vedení NN.  
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SO 02 není předmětem územního řízení, neboť se jedná o výměnu NN včetně VO ve stávající trase 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona. 

 

SO 03 - Demontáž  VO  

Původní nevyužité venkovní vedení veřejného osvětlení bude demontováno. 

 

Popis trasy:  

- na p.p.č. 944/17 u hranice se sousední p.p.č. 943/3 (naproti č.p. 15), bude ze stávajícího rozvaděče 
RVO vyveden zemní kabel 2 x AYKY 4x16 mm²; provede se přeložení svítidla VO; 

- na p.p.č. 856 u hranice se sousední p.p.č. 943/4, bude na stávajícím stožáru NN přeloženo svítidlo 
VO, umístěn omezovač přepětí, provedeno osazení přípojkové skříně SP100 a proveden svod AYKY 
4x16 mm2; kabel bude veden v p.p.č. 856, st.p.č. 99, 943/4 v k.ú. Olšany u Kvášňovic a v p.p.č. 949/5 
v k.ú. Kovčín; 

- na p.p.č. 943/3 u hranice sousední p.p.č. 924/1, bude na stávajícím stožáru VO přepojeno svítidlo VO, 
provedeno osazení přípojkové skříně SP100 a zaústění AYKY 4x16 mm2; 

- na p.p.č. 949/5 u hranice sousední p.p.č 949/6, bude na stávajícím stožáru VO přepojeno svítidlo VO, 
provedeno osazení přípojkové skříně SP100 a provedeno ukončení AYKY 4x16 mm2; 

- na p.p.č. 944/17 mezi č.e. 39 (st.p.č. 25) a č.p. 25 (st.p.č. 28), bude na stávajícím stožáru VO 
provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; 

- na p.p.č. 944/17 u severního rohu č.e. 44 (st.p.č. 26), bude umístěn nový komunikační stožár, 

provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 

- na p.p.č. 944/17 před č.p. 11 (st.p.č. 35), bude umístěn nový komunikační stožár, provedeno zaústění 

AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 

- na p.p.č. 944/17 u severovýchodního rohu st.p.č. 36, bude na stávajícím stožáru NN ukončen AYKY 
4x16 mm2; 

- na hranici p.p.č. 944/17 a 943/3 východně od č.p. 40 (st.p.č. 51), bude umístěn nový komunikační 
stožár, provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz 

 15 ; dále bude na tomto stožáru přeloženo zařízení místního rozhlasu; 

- na p.p.č. 154/12, bude na stávajícím stožáru VO provedeno osazení přípojkové skříně SP100, 
zaústění AYKY 4x16 mm2 a přepojeno stávající svítidlo; 

- na p.p.č. 154/12 u severního rohu st.p.č. 57 (č.p. 44), bude umístěn nový komunikační stožár, 

provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 

- na p.p.č. 944/16 u severovýchodního rohu č.p. 35 (st.p.č. 4), bude umístěn nový komunikační stožár, 

provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 

- na p.p.č. 944/16 při hranici se sousední p.p.č. 39/4, bude na stávajícím stožáru VO provedeno 
zaústění AYKY 4x16 mm2; 

- na č.p. 22 (st.p.č. 5/2), bude provedeno osazení přípojkové skříně SP100 se zaústěním  AYKY 4x16 
mm2 a přepojení stávajícího svítidla; 

- na p.p.č. 944/1 (v travnaté části) za č.p. 10 (st.p.č. 21), bude umístěn nový komunikační stožár, 

provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 
dále bude na tomto stožáru přeloženo zařízení místního rozhlasu; 

- na p.p.č. 943/3 u hranice sousední p.p.č. 944/16 (před hospodářskou stavbou na st.p.č. 12), bude 
umístěn nový komunikační stožár, provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo 

a provedeno uzemnění Rz  15 ; 

- na hranici p.p.č. 36 a 943/3 (severovýchodní roh p.p.č. 36), bude umístěn nový komunikační stožár, 

provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 
dále bude na tomto stožáru přeloženo zařízení místního rozhlasu; 

- na p.p.č. 94, bude na stávajícím stožáru VO provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; 

- na hranici p.p.č. 84/1 a 941/3, bude na stávajícím stožáru VO provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; 

- na p.p.č. 943/3 mezi hranicemi sousedních p.p.č. 77/3 a 77/4, bude umístěn nový komunikační stožár, 

provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno uzemnění Rz  15 ; 
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- na p.p.č. 943/3 při hranici se sousední p.p.č. 77/1 (v 1/3 délky pozemku), bude umístěn nový 

komunikační stožár, provedeno zaústění AYKY 4x16 mm2; osazeno komunikační svítidlo a provedeno 

uzemnění Rz  15 ; 

- na p.p.č. 943/3 při hranici se sousední p.p.č. 77/1, bude na stávajícím stožáru VO provedeno zaústění 
AYKY 4x16 mm2; 

- na p.p.č. 148/3 u východního rohu sousední p.p.č. 77/1, bude na stávajícím stožáru VO provedeno 
zaústění AYKY 4x16 mm2; 

 
 

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. 2 stavebního zákona 
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 

25. dubna 2019 (čtvrtek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OÚ Olšany. 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro 
vydání 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). 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 10, 12, 13, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41/1, 42, 44, 51, 56, 
59, 60, 82, 83, 95/1, 95/3, 97, 192, parc. č. 28, 37, 39/1, 39/2, 74, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 
148/9, 924/1, 924/5, 926/3, 944/10, 949, 954/1, 965, 967, 969 v katastrálním území Olšany u 
Kvášňovic 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Olšany č.p. 1, č.p. 2, č.p. 23, č.e. 35, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 3, č.p. 4, č.e. 37, č.e. 69, č.e. 50, č.p. 10, č.e. 
39, č.e. 44, č.p. 29, č.p. 25, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 11, č.p. 21, č.p. 32, č.p. 36, č.e. 45, č.p. 40, č.p. 74, 
č.p. 48, č.p. 51, č.p. 55, č.p. 52, č.p. 77, č.p. 93 a č.p. 64 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby 
a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
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zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

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

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
 
Dana Panušková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
 
 

 
 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 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) 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w 
 sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
 zastoupení pro: Obec Olšany, Olšany 15, 341 01  Horažďovice 
Obec Olšany, IDDS: 97jauxa 
 sídlo: Olšany č.p. 15, 341 01  Horažďovice 
Josef Havránek, Olšany č.p. 61, 341 01  Horažďovice 
Jiří Málek, Olšany č.e. 7, 341 01  Horažďovice 
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Josef Vomastek, Olšany č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
Miloslava Vomastková, Olšany č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
Pavel Míšek, Olšany č.p. 28, 341 01  Horažďovice 
Ing. Pavel Štauber, Macháčkova č.p. 802/29, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
Marie Štruncová, Družby č.p. 957/21, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 
Miloslava Pileková, Olšany č.p. 88, 341 01  Horažďovice 
Michal Pilek, Olšany č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
Martin Bečvář, Bolevecká č.p. 1293/12, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Jaroslav Šlechta, Polní č.p. 1043, 330 27  Vejprnice 
Vladimír Šlechta, Týnec č.p. 61, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Milada Hozmanová, Vlčice č.p. 4, 336 01  Blovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Vendula Beranová, Olšany č.p. 26, 341 01  Horažďovice 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Obec Kovčín, IDDS: juwj2ur 
 sídlo: Kovčín č.p. 57, 341 01  Horažďovice 
 

Úřední deska (vyvěšeno pro) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 10, 12, 13, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41/1, 42, 44, 51, 56, 59, 
60, 82, 83, 95/1, 95/3, 97, 192, parc. č. 28, 37, 39/1, 39/2, 74, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 148/9, 
924/1, 924/5, 926/3, 944/10, 949, 954/1, 965, 967, 969 v katastrálním území Olšany u Kvášňovic 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Olšany č.p. 1, č.p. 2, č.p. 23, č.e. 35, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 3, č.p. 4, č.e. 37, č.e. 69, č.e. 50, č.p. 10, č.e. 39, 
č.e. 44, č.p. 29, č.p. 25, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 11, č.p. 21, č.p. 32, č.p. 36, č.e. 45, č.p. 40, č.p. 74, č.p. 48, 
č.p. 51, č.p. 55, č.p. 52, č.p. 77, č.p. 93 a č.p. 64 

 
Veřejnost 
 

Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury a ostatní: 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20  Plzeň 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22  Nýrsko 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
dotčené správní úřady (dodejky) 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
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