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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 25.10.2018 podal 

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"), 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 

„Olšany - veřejné osvětlení“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

parc. č. 949/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Kovčín; 

st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9/1 
(zahrada), parc. č. 9/2 (ostatní plocha), parc. č. 12 (zahrada), parc. č. 36 (zahrada), parc. č. 84/1 (orná 
půda), parc. č. 94 (ostatní plocha), parc. č. 148/3 (ostatní plocha), parc. č. 154/12 (ostatní plocha), parc. č. 
856 (orná půda), parc. č. 941/3 (ostatní plocha), parc. č. 943/3 (ostatní plocha), parc. č. 943/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 944/1 (ostatní plocha), parc. č. 944/16 (ostatní plocha), parc. č. 944/20 (ostatní plocha), 
parc. č. 966 (ostatní plocha) v katastrálním území Olšany u Kvášňovic. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura;  

- nové zemní kabelové vedení veřejného osvětlení (VO), včetně nových stožárů, svítidel a reproduktorů 
v obci Olšany. 
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Umístění stavby na pozemku: 

SO 01 - Kabelové vedení  VO 

- Ve středové a východní části obce 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. 

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 Ω 

- 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 Ω 

- 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 Ω; 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 Ω 

- 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 Ω  

- 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 Ω 
; 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 Ω 

- 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 Ω 
; dále bude na tomto stožáru přeloženo zařízení místního rozhlasu 

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

- 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 Ω 

- 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 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejné technické infrastruktury s opěrnými body. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Obec Olšany nemá územní plán: 

- stavba se nachází v zastavěném území obce Olšany. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje zejména výkresy – C 3 a  
C 4 situační výkresy se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení VO, spolu s 
umístěním komunikačních stožárů včetně souvisejících technických zařízení. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby, ověřená autorizovanou osobou Ing. Václavem Lhotou, 
ČKAIT – 0102322, případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování 
dokumentace pro provádění stavby. 

4. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byla stanovena 
závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o kolaudační souhlas. 

5. 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. 

6. Podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku dopravy: 

7. Povolení výkopových prací a příp. částečná uzavírka provozu na dotčených místních  komunikacích v 
obci Olšany, související s prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před 
vlastním zahájením projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je obec 
Olšany. 

8. Povolení výkopových prací a příp. uzavírka provozu na silnicích III/18614 a III/18623, související s 
prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením 
projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší stavební úřad. 

9. 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. 

10. 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. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Olšany, Olšany 15, 341 01  Horažďovice 
Josef Havránek, nar. 19.3.1941, Olšany 61, 341 01  Horažďovice 
Jiří Málek, nar. 7.1.1973, Olšany 7, 341 01  Horažďovice 
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Josef Vomastek, nar. 15.5.1946, Olšany 18, 341 01  Horažďovice 
Miloslava Vomastková, nar. 31.7.1950, Olšany 18, 341 01  Horažďovice 
Pavel Míšek, nar. 23.6.1990, Olšany 28, 341 01  Horažďovice 
Ing. Pavel Štauber, nar. 26.3.1938, Macháčkova 802/29, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
Marie Štruncová, nar. 6.11.1934, Družby 957/21, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 
Miloslava Pileková, nar. 5.2.1970, Olšany 88, 341 01  Horažďovice 
Michal Pilek, nar. 6.3.1992, Olšany 18, 341 01  Horažďovice 
Martin Bečvář, nar. 13.12.1979, Bolevecká 1293/12, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Jaroslav Šlechta, nar. 20.7.1980, Polní 1043, 330 27  Vejprnice 
Vladimír Šlechta, nar. 30.1.1979, Týnec 61, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Milada Hozmanová, nar. 9.10.1958, Vlčice 4, 336 01  Blovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Vendula Beranová, nar. 17.2.1976, Olšany 26, 341 01  Horažďovice 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 
128 00  Praha 28 
Obec Kovčín, Kovčín 57, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 25.10.2018 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 17.12.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla v dané lhůtě 
doplněna. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.4.2019, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Při veřejném ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou 
stavebnímu úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Přítomní účastníci nevznesli žádné námitky ani 
připomínky, které by vedly ke změně umístění stavby. Ve stanoveném termínu nebyly na stavební úřad 
doručeny žádné písemné námitky či připomínky účastníků řízení. 

Stavební úřad konstatuje, že stavební objekt - SO 02 Venkovní vedení VO 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. 

Stavební úřad dále upozorňuje na skutečnost plynoucí z  rozsahu stavby jako celku a to tím, že doporučuje 
koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území, a to  hlediska možnosti jejich společného 
umístění. Z čehož následně vyplývá i zajištění koordinace při vlastní realizaci těchto staveb tak, aby 
výstavba probíhala plynule a s minimálním vlivem na omezení dopravní obslužnosti dotčeného území. 
Jedná se zejména o stavby, pro které byla vydána územní rozhodnutí o umístění níže uvedených staveb: 

- stavba s názvem – „Olšany obec, KT – NN“ dne 25.6.2018, č.j. MH/08987/2018; 

- stavba s názvem – „Odkanalizování obce Olšany“ dne 12.11.2018, č.j. MH/15492/2018. 

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

Stavba dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákona, 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 kolaudačního souhlasu. Tímto ustanovením stavebního zákona 
vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 5 v části II. výroku rozhodnutí. 

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

 

Žádost byla doložena zejména těmito doklady: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 17.9.2018 č.j. 
MH/12979/2018 - nemá námitek. 
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- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 13.8.2018 č.j. 

MH/10449/2018 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb. 
k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

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

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
K souvisejícímu záměru "Olšany obec, KT - NN" byl dne 02.02.2018 pod č.j. MH/17354/2017 vydán 
souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že záměrem "Olšany - 
veřejné osvětlení" nedojde k dotčení zájmů chráněných vodním zákonem nad rámec již projednaného 
souhlasu vodoprávního úřadu, vodoprávní úřad nebude k záměru vydávat nové závazné stanovisko 
dle ust. § 17 vodního zákona. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, závazné stanovisko dne 30.7.2018 č.j. MH/10621/2018 - bez podmínek nad rámec 
zákonných ustanovení. 

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka stanovisko dne 13.9.2018 č.j. 48614/2018/342/Kai 
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky 
(ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní 
zákon/, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými 
platnými dokumenty. 

Níže uvedené podmínky Povodí Vltavy, s.p. jsou zapracovány do dokumentace územního rozhodnutí 
pro umístění předmětné stavby, a to v textové i výkresové části této dokumentace: 

- Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními. 

- Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění 
vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny  proti 
úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení. 

- Začátek a konec prací bude v předstihu oznámen správci vodního toku Povodí Vltavy, s.p. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne 
12.10.2018 č.j. MH/13486/2018 

Umístění nové inženýrské sítě do silničních  pozemků silnice III/18614 na p.p.č. 943/4 a silnice 
III/18623 na p.p.č. 943/3  vše v k.ú. Olšany u Kvášňovic, podléhá správnímu řízení, které musí být 
ukončeno před vydáním územní rozhodnutí. Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 22.10.2018, č.j. 
MH/13605/2018. 

Umístění nové inženýrské sítě do silničních  pozemků místních komunikací v obci Olšany  podléhá 
správnímu řízení, které musí být ukončeno před vydáním územní rozhodnutí. Podmínka splněna - 
rozhodnutí ze dne 11.2.2019, č.j. 29/2019. 

Ostatní podmínky závazného stanoviska - výroková část rozhodnutí část II. body č. 7, 8, 9. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 22.10.2018 č.j. 
MH/13605/2018 

- Obecní úřad Olšany, silniční správní úřad rozhodnutí dne 11.2.2019 č.j. 29/2019 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 26.7.2018 č.j. 674304/18 - 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 12.9.2018 č.j. 5001790941 - V zájmovém území nejsou umístěna 
žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, 
s.r.o. 
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- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 21.7.2018 č.j. 6402/18/OVP/N - nezasahuje do bezpečnostního pásma 

VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.p. 

- AQUAŠUMAVA s.r.o. vyjádření dne 2.10.2018 č.j. 400/2018 – podmínky plynoucí z vyjádření týkající 
se provádění stavby jsou zapracovány do dokumentace územního rozhodnutí pro umístění předmětné 
stavby, a to v textové i výkresové části této dokumentace. 

Upozornění na skutečnost, že pro dotčené území bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby s 
názvem "Odkanalizování obce Olšany" č.j. MH/15492/2018 dne 12.11.2018, stavební úřad řeší 
doporučením koordinace staveb v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

- ČEPS, a.s. vyjádření dne 1.8.2018 č.j. 311/14720/1.8.2018/Le - v místě uvažované stavby se 
nenachází žádné vedení ani zařízení přenosové soustavy, ani jejich ochranné pásmo. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. stanovisko dne 21.7.2018 č.j. E26801/18 - souhlasné stanovisko - 
nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti. 

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 21.7.2018 č.j. MW00008776487543 - souhlasné 
vyjádření - v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti 
nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti. 

- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů souhlas dne 26.7.2018 č.j. ÚP497/25-436-
2018 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 23.7.2018 č.j. 0100958675 - V zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě, nadzemní sítě, NN; 
nadzemní sítě VN. 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.  

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 2.8.2018 č.j. 1099559699 - Souhlas s umístěním stavby a s 
prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení - bez podmínek nad rámec příslušných 
zákonných ustanovení a ČSN. 

- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 23.7.2018 č.j. 0200782447 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

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

Souhrnné sdělení č.j. MH/10449/2018 ze dne 13.8.2018 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 meritorního rozhodnutí, tzn. územní rozhodnutí. 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 a jsou zapracovány 
do dokumentace územního rozhodnutí pro umístění předmětné stavby, a to v textové i výkresové části této 
dokumentace. Je uvedena pouze podmínka č. 10 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: 

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., AQUAŠUMAVA s.r.o., 
ČEZ Distribuce, a. s., Marta Píbrová, Marie Štěpáníková, Karel Poláček, Ing. Jaroslav Jindra, Jiřina 
Maříková, Michal Kára, Ing.arch. Eva Kárová, Petr Bokr, Miroslav Stulík, Marie Stulíková, Ing. Antonín 
Mykiska, Alena Mykisková, Jiří Málek, Ing. Petr Hrubý, Růžena Větrovcová, Martin Bečvář, Hana 
Vejvodová, Hana Kováříková, Miloš Beran, Monika Beranová, Jana Hrubá, Zuzana Marková, Miroslav 
Vopalecký, František Rojík, Jana Krajíčková, Dana Odcházelová, Jan Laně, Milan Topinka, Ivana 
Marešová, Jiří Leníček,Eva Leníčková, Marie Čekanová, Marcela Mašatová, Jaroslav Jára, Lenka Křížová, 
Peter Jakab, Michaela Protivová, Kamil Šolar, Jaroslav Šlechta, Vladimír Šlechta, Milada Hozmanová, Jan 
Větrovec, Jana Beranová, Helena Hřebcová, Petr Kopa, Josef Panuška, Pavel Holub, Marie Štruncová. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly podány. 

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, 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. 
 
 
 
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
 
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. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen dne 2.5.2019. 
 
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 
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, 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. 

 

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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