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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 17.10.2018 podala 

Obec Velký Bor, IČO 00256269, Velký Bor 71, 341 01  Horažďovice, 
kterou 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 

„Velký Bor u rybníka – VO“ 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 56/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 56/2 (ostatní plocha), parc. č. 56/4 (ostatní plocha), parc. č. 58/2 (ostatní plocha), parc. č. 414/15 (ostatní 
plocha), parc. č. 414/16 (ostatní plocha), parc. č. 414/18 (ostatní plocha), parc. č. 414/21 (ostatní plocha), 
parc. č. 414/22 (ostatní plocha), parc. č. 1134/1 (ostatní plocha), parc. č. 1629/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1630/1 (ostatní plocha), parc. č. 1630/2 (ostatní plocha), parc. č. 1630/4 (ostatní plocha), parc. č. 1630/5 
(ostatní plocha), parc. č. 1630/6 (ostatní plocha), parc. č. 1639/8 (ostatní plocha), parc. č. 1639/9 (ostatní 
plocha), parc. č. 1659/2 (ostatní plocha), parc. č. 1659/20 (ostatní plocha), parc. č. 1660/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1660/7 (ostatní plocha), parc. č. 1679/5 (ostatní plocha), parc. č. 1679/8 (ostatní plocha), parc. č. 
1699 (ostatní plocha) v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura; účelem stavby je náhrada původního venkovního vedení veřejného 
osvětlení (VO) a místního rozhlasu novým zemním kabelovým vedením včetně nových osvětlovacích 
stožárů, svítidel a reproduktorů. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude realizována v jižní části obce Velký Bor. Trasa nového kabelového vedení VO je 
navržena do travnatého prostoru podél místní komunikace a státní silnice, vše v k.ú. Velký Bor. 
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- na p.p.č. 1659/2 před st.p.č. 48/1 (č.p. 12) bude umístěn kabelový pilíř SP100 se zaústěním stávajících 

kabelů a vyveden kabel 2x AYKY 4x16 mm2;  

- na p.p.č. 1659/20 (u zastávky BUS směr Horažďovice) bude umístěn komunikační stožár s 
komunikačním svítidlem, se zaústěním stávajících kabelů; dále bude vyveden kabel AYKY 4x16 mm2 a 
provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1630/1 u hranice se sousední p.p.č. 58/2 (proti p.p.č. 75) bude odkopán a naspojkován 
stávající kabel AYKY 4x16 mm2 a nový AYKY 4x16 mm2;  

- na p.p.č. 1679/5 u hranice se sousední p.p.č. 56/2 bude umístěn komunikační stožár s komunikačním 
svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- kabel VO přechází kolmo přes silnici II/188 (p.p.č. 1639/8) na p.p.č. 414/18, kde bude umístěn 
komunikační stožár s komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění 
Rz 15 Ω; dále bude na tomto stožáru nově umístěno zařízení místního rozhlasu;  

- na p.p.č. 414/16 při hranici se sousedním p.p.č. 414/22 bude umístěn sadový stožár se sadovým 
svítidlem; se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω;  

- na p.p.č. 414/21 (u chodníku) bude umístěn komunikační stožár s komunikačním svítidlem, se 
zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; následně bude přeložen dopravní radar;  

- přes č.p. 64 (st.p.č. 139) bude naspojkován původní kabel VO;  

- na p.p.č. 1659/2 před č.p. 74 (st.p.č. 56) bude umístěn komunikační stožár s komunikačním svítidlem, 
se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1659/2 u severního rohu st.p.č. 53/2 (č.ev. 1) bude umístěn komunikační stožár s 
komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; dále bude 
na tomto stožáru nově umístěno zařízení místního rozhlasu;  

- v jihozápadním rohu p.p.č. 58/2 (proti st.p.č. 55 s č.p. 52) bude umístěn komunikační stožár s 
komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- ve středové části p.p.č. 58/2 při hranici se sousedním p.p.č. 1630/4 bude umístěn komunikační stožár 
s komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1630/2 u jihozápadního rohu sousedního pozemku p.p.č. 60/1 bude umístěn komunikační 
stožár s komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1134/1 při hranici se sousedními p.p.č. 1133/2 a st.p.č. 112  budou umístěny 2 ks 
komunikačních stožárů s komunikačními svítidly; bude provedeno naspojkování na stávající kabel VO 
a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 56/1 u severovýchodního rohu č.ev. 5 (st.p.č. 90) bude umístěn komunikační stožár s 
komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1630/6 u západního rohu č.p. 10 (st.p.č. 69) bude umístěn komunikační stožár s 
komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1630/6 při hranici sousední p.p.č. 1660/7  bude umístěn komunikační stožár s komunikačním 
svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; dále bude na tomto stožáru 
nově umístěno zařízení místního rozhlasu;  

- na p.p.č. 1660/7 před č.p. 4 (st.p.č. 71) a u jihozápadního rohu č.p. 51 (st.p.č. 65/2) budou umístěny 2 
ks komunikačních stožárů s komunikačními svítidly, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno 
uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1630/6 při hranici sousední st.p.č. 77 (č.p. 61) bude umístěn komunikační stožár s 
komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1639/8 při styku hranici sousedních p.p.č. 56/10 a st.p.č. 119 (č.p. 104) bude umístěn 
komunikační stožár s komunikačním svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění 
Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1639/8 u hranice se sousední p.p.č. 56/4 bude umístěn komunikační stožár s komunikačním 
svítidlem, se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω; 

- na p.p.č. 1639/9 (v jeho středové části) bude umístěn komunikační stožár s komunikačním svítidlem, 
se zaústěním AYKY 4x16 mm2 a provedeno uzemnění Rz 15 Ω. 

Technické parametry: 

-  Komunikační stožáry - celkem 21 ks 

- Svítidla – MODUS LVLEDS7500V13; MODUS LV236 
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Zemní kabel: 

- AYKY 4x16 mm2, celková délka min. 1.250,00 m. 

Uložení zemních kabelů: 

- volný terén 0,80 m 

- komunikace 1,00 - 1,20 m 

Zemnící soustava – v souladu s příslušnými předpisy. 

Při realizaci stavby veřejného osvětlení bude, v rámci koordinace staveb, využit souběh kabelových vedení 
VO a NN. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejné technické infrastruktury s opěrnými body. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Zastavěná část obce. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací (10/2018), která obsahuje zejména 
výkres Celkové situace stavby se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení VO, spolu 
s umístěním silničních stožárů včetně souvisejících technických zařízení. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby (10/2018), ověřená autorizovanou osobou tj. – Ing. 
Václav Lhota, 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 provedení (dokončení) stavby bude stávající vedení NN demontováno. Vlastník ohlásí stavebnímu 
úřadu toto odstranění postupem podle ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona. 

6. 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. 

7. Podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku dopravy: 

Činnosti související s prováděním výše uvedené stavby na silnici II/188 II/174, tj. povolení výkopových 
prací dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích a příp. uzavírka provozu dle § 24 
zákona o pozemních komunikacích, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby 
projednány a povoleny  příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší odbor dopravy. 

Veškerá dopravně inženýrská opatření - stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu realizace předmětné stavby, 
budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána se zdejším odborem 
dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné 
povahy. 

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. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01  Horažďovice 
Josef Urban, nar. 3.12.1951, Velký Bor 64, 341 01  Horažďovice 
Václav Strolený, nar. 20.8.1939, Velký Bor 64, 341 01  Horažďovice 
Marie Strolená, nar. 28.12.1941, Velký Bor 64, 341 01  Horažďovice 
Jan Pouska, nar. 5.5.1941, Velký Bor 64, 341 01  Horažďovice 
Božena Pousková, nar. 1.9.1944, Velký Bor 64, 341 01  Horažďovice 
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Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Marie Hiřmanová, nar. 4.11.1969, Velký Bor 64, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.10.2018 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 doplněna dne 
1.2.2019. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9.4.2019, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Při veřejném ústním jednání byli přítomní seznámeni s projektovou dokumentací pro umístění stavby  (dále 
jen „DÚR“) předloženou stavebnímu úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Byla zaprotokolovány 
drobné přepisy v DÚR – administrativní chyby a doplněn pozemek p.č. 56/2 v k.ú. Velký Bor u Horažďovic 
do seznamu dotčených pozemků stavbou. Přítomní účastníci nevznesli žádné námitky ani připomínky 
k umístění stavby. Závěrem bylo zkonstatováno, že po zaplacení správního poplatku bude stavebním 
úřadem vydáno příslušné opatření. 

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

Územní rozhodnutí zakládá právo nikoli povinnost záměr provést, a protože stavba stávajícího vedení, 
která má být dle údajů projektové dokumentace po provedení stavby odstraněna, je stavbou uvedenou v § 
128 odst. 1 stavebního zákona vyžadující ohlášení odstranění, o které nebylo dosud požádáno, byla 
stanovena podmínka č. 5 ve výrokové části II. tohoto 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 těmito doklady: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 17.9.2018 č.j. 
NH/12978/2018 - nemá námitek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 2.8.2018 č.j. 
MH/09268/2018 

- 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 záměru byl vydán souhlas dle ust. 17 vodního zákona 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství závazné stanovisko dne 
25.7.2018 č.j. MH/10453/2018 - souhlas bez podmínek nad rámec příslušných zákonných ustanovení. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 14.2.2018 č.j. 
MH/18039/2017 – souhlas. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne 
10.7.2018 č.j. MH/09270/2018 

- Umístění nové inženýrské sítě do silničního  pozemku silnice II/188 a II/174 podléhá správnímu řízení, 
ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k žádosti o územní rozhodnutí. 
Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 13.8.2018, č.j. MH/10203/2018. 

- Stavba se umístěním a prováděním dotkne místních komunikací v obci Velký Bor, příslušným silničním 
správním úřadem k vydání stanoviska a k vedení souvisejících správních řízení je obec Velký Bor (§ 
40 odst 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích). Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 
18.12.2018, č.j. 18122018. 
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- Ostatní podmínky – výroková část rozhodnutí část II. bod č. 7. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 13.8.2018 č.j. 
MH/10203/2018 

- Obecní úřad Velký Bor, silniční správní úřad rozhodnutí dne 18.12.2018 č.j. 18122018 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 11.6.2018 č.j. 636849/18 - 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 kolaudační souhlas. 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 11.10.2018 č.j. 5001793973 - v zájmovém prostoru stavby dojde k 
dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody OC a STL plynovodní přípojky a ostatní 
plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky...). Budou splněny podmínky stanoviska společnosti 
GridServices, s.r.o., týkající se provádění prací v ochranných pásmech  plynárenských zařízení v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek bude 
součástí žádosti o kolaudační souhlas. 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 4.7.2018 č.j. 5695/18/OVP/Z 
Dotčené sítě: 
plynárenská zařízení:     plynárenská telekomunikační zařízení: 
VTL plynovod nad 40 barů DN 800   Optický kabel 
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000   Metalický kabel 
VTL plynovod nad 40 barů DN 1400 
Budou splněny podmínky vyjádření NEGAS, s.r.o., týkající se provádění prací v ochranných pásmech  
plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační souhlas. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 11.6.2018 č.j. E21600/18 - nedojde ke kolizi s technickou 
infrastrukturou společnosti - souhlas. 

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 11.6.2018 č.j. MW000008528883261 - v zájmovém 
území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti - souhlas. 

- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů souhlas dne 12.7.2018 č.j. ÚP97/25-242-2018 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 18.9.2018 č.j. 0100988403 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě 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 kolaudační souhlas. 

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 25.9.2018 č.j. 1100542415 - souhlas s umístěním stavby a s 
prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení (podzemní vedení 
NN). Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se provádění 
prací v ochranných pásmech podzemních vedení. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
kolaudační souhlas. 

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 18.9.2018 č.j. 0200807801 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- Protokol o provedených výpočtech: 

- Výpočet osvětlení pozemních komunikací dle EN 13201 

- Výpočet osvětlenosti bodovou  metodou dle EN 12464 

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

Souhrnné sdělení č.j. MH/09268/2018 ze dne 2.8.2018 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 
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zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury a zároveň jsou 
zapracovány v projektové dokumentaci  DÚR. 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. 48/1, 49, 50, 52, 53/2, 55, 56, 57, 59/1, 62/1, 64, 65/2, 66, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 90, 94, 107/1, 107/2, 
112, 113, 117, 119, 120, 138, 225, parc. č. 50, 51/1, 51/2, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 60/1, 75, 414/17, 
414/19, 414/23, 414/24, 414/34, 1133/2, 1133/4, 1145/2, 1145/4, 1630/7, 1639/5, 1659/16, 1660/9, 
1660/10, 1711 v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Velký Bor č.p. 12, č.p. 56, č.p. 62, č.p. 24, č.e. 1, č.p. 52, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 49, č.p. 59, č.p. 7, č.p. 5, č.p. 
10, č.p. 4, č.p. 48, č.p. 3, č.p. 57, č.p. 61, č.e. 5, č.p. 88, č.p. 122, č.p. 100, č.p. 101, č.e. 2, č.p. 103, č.p. 
104, č.p. 120, č.p. 63 a č.p. 137. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., NET4GAS, s.r.o. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky nebyly uplatněny. 

 

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 
 
 
 
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 26.6.2019. 
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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) 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w 
 sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
 zastoupení pro: Obec Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01  Horažďovice 
Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4 
 sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01  Horažďovice 
Josef Urban, Velký Bor č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
Václav Strolený, Velký Bor č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
Marie Strolená, Velký Bor č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
Jan Pouska, Velký Bor č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
Božena Pousková, Velký Bor č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
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 
Marie Hiřmanová, Velký Bor č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
 
úřední deska (vyvěšeno pro) 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 48/1, 49, 50, 52, 53/2, 55, 56, 57, 59/1, 62/1, 64, 65/2, 66, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 90, 94, 107/1, 107/2, 
112, 113, 117, 119, 120, 138, 225, parc. č. 50, 51/1, 51/2, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 60/1, 75, 414/17, 
414/19, 414/23, 414/24, 414/34, 1133/2, 1133/4, 1145/2, 1145/4, 1630/7, 1639/5, 1659/16, 1660/9, 
1660/10, 1711 v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Velký Bor č.p. 12, č.p. 56, č.p. 62, č.p. 24, č.e. 1, č.p. 52, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 49, č.p. 59, č.p. 7, č.p. 5, č.p. 
10, č.p. 4, č.p. 48, č.p. 3, č.p. 57, č.p. 61, č.e. 5, č.p. 88, č.p. 122, č.p. 100, č.p. 101, č.e. 2, č.p. 103, č.p. 
104, č.p. 120, č.p. 63 a č.p. 137 
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vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, 304 77  Plzeň 1 
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Nusle-4, 140 21  Praha 
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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