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Vyřizuje: Jakub Lukeš   
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Datum:  22.7.2020    

 
 

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 24.3.2020 podal 

Obecní úřad Malý Bor, IČO 00255777, Malý Bor 146, 341 01  Horažďovice, 
který zastupuje MV Projekt Klatovy s.r.o., IČO 27981070, Šumavská 326, Klatovy IV, 339 01   

(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 

 

"Týnec u Horažďovic, rekonstrukce VO" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 20 (vodní plocha), parc. č. 223/4 (ostatní plocha), parc. č. 282/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 287 (ostatní plocha), parc. č. 289 (ostatní plocha), parc. č. 290/1 (ostatní plocha), parc. č. 290/3 
(zahrada), parc. č. 291/1 (ostatní plocha), parc. č. 291/2 (ostatní plocha), parc. č. 291/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 306 (ostatní plocha) v katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu, obec Malý Bor. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 

-  Veřejná technická infrastruktura. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Týnec. Tato 
stavba řeší rekonstrukci veřejného osvětlení, ke kterému dojde z důvodu rekonstrukce distribučního 
vedení ČEZ Distribuce. 

Umístění stavby na pozemku: 
- Na stávajícím stožáru bude osazena přípojková skříň SP100, kde bude svedeno venkovní vedení 

VO, odtud bude veden kabel CYKY 4x10, který bude postupně připojovat osvětlovací stožáry  č.1-
19. 

- Kabelové vedení NN se uloží podle řezů v projektové dokumentaci. Krytí kabelu ve volném terénu je 
0,7m, v definitivním chodníku 0,35m a pod komunikacemi 1m. 

- Uložení kabelu bude provedeno dle přiložené situace. 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejné technické infrastruktury. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- V zastavěném území obce, kde lze stavby veřejné technické infrastruktury umisťovat. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres – 3.1 Polohopisný 
plán – navržený stav se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení NN, spolu se 
zařízením. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby, zpracovaná autorizovanou osobou tj. - Ing. Milan 
Vacovský, ČKAIT – 0201337, případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

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

4. 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. 

5. Činnosti související s prováděním výše uvedené stavby na místních komunikacích v obci Týnec, tj. 
povolení 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 obec Malý Bor. 

6. 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. 

7. 1. Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen na Povodí Vltavy, státní podnik - provozní 
středisko Otava ve Strakonicích, tel: 383 321 817. 

2. Místo křížení bude v terénu viditelně označeno typizovanými označníky. 

3. Kabel bude v místech křížení se zatrubněním vodního toku uložen do chráničky. 

4. Po ukončení prací bude místo křížení zatrubnění uvedeno do původního stavu. 

5. Povodí Vltavy, státní podnik, provoznímu středisku Otava ve Strakonicích bude pro potřeby správce 
toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s 
vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN, 
DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X,Y,Z ve formátu TXT s oddělovači a 
dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s 
kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF. 

6. Souhlas vodoprávního úřadu platí dva roky ode dne jeho vydání. 

8. Budou respektovány podmínky pro realizaci stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné 
technické infrastruktury. 

9. 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: 

Obecní úřad Malý Bor, Malý Bor 146, 341 01  Horažďovice 
Pavel Janča, nar. 31.1.1981, Sokolovská 1139/139, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Markéta Jančová, nar. 16.10.1984, Sokolovská 1139/139, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Olga Štěpáníková, nar. 5.5.1977, Blatenská 769, 341 01  Horažďovice 
Jindřich Hlaváč, nar. 24.8.1972, Pravdova 1068, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
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Ing. Marie Kocumová, nar. 29.12.1960, Týnec 6, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Obec Malý Bor, Malý Bor 146, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.3.2020 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 15.4.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.5.2020. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.6.2020, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Při veřejném ústním jednání byli přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou stavebnímu 
úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Při veřejném ústním jednání nebyly vzneseny žádné námitky 
ani připomínky. Písemné námitky ani připomínky nebyly ve stanoveném termínu na stavební úřad 
doručeny. 

Stavba veřejné technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) 5. stavebního zákona 
(distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov), 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. 4 v části II. výroku rozhodnutí. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Obecní úřad Malý Bor, silniční správní úřad rozhodnutí dne 10.4.2019 č.j. 251/2019/OMB 

- Městský úřad Horažďovice, koordinované závazné stanovisko dne 13.3.2020 č.j. MH/03652/2020 – 
kladné s podmínkami 

Podmínky koordinovaného závazného stanoviska jsou obsaženy v bodech č. 5, 6, 7  výrokové části II. 
rozhodnutí. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhlasné závazné stanovisko, vodoprávní úřad, 
dne 31.5.2019 č.j. MH/07864/2019, podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty do bodu č. 7 
výrokové části II. rozhodnutí. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 22.4.2020 č.j. 611157/20 - Dojde ke střetu se 
sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 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. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 28.2.2020 č.j. 0101267319 - V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na 
Vámi uvedeném zájmovém území 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 užívání dokončené stavby. 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 25.3.2020 č.j. O19070088441 - v zájmovém území se nachází vodovod a 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s., týkající se provádění prací v 
ochranných pásmech  vodohospodářských staveb, které provozuje společnost ČEVAK a.s. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 28.2.2020 č.j. 0201035354 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- Čez ICT Services, a. s. vyjádření dne 28.2.2020 č.j. 0700175741 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- GridServices s.r.o. stanovisko dne 21.4.2020 č.j. 5002130404 – V zájmovém území stavby se nachází 
plynárenská zařízení a plynovodní přípojky. 
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Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti GridServices s.r.o., týkající se provádění prací v 
ochranných pásmech  vodohospodářských staveb, které provozuje společnost GridServices s.r.o. 
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

 

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

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Obec Malý Bor, 
ČEVAK a.s. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19/1, 19/2, 20, 23/1, 24, 25/1, 25/2, 28, 29/2, 31/1, 33/2, 46, 54, 95, 
parc. č. 1, 8, 18/2, 101/3, 213/1, 213/2, 213/28, 291/3, 291/4, 296, 298, 301, 307, 308, 309 v 
katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Malý Bor, Týnec č.p. 25, č.p. 14, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 16, č.p. 22, č.p. 13, č.p. 1, č.p. 52, č.p. 5, 
č.p. 4, č.p. 21, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 31, č.p. 30 a č.p. 15 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky 

 

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. 
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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. 
 

 

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 8.7.2020 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obecní úřad Malý Bor, IDDS: zeaauxe 
 sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
MV Projekt Klatovy s.r.o., IDDS: 9xsn928 
 sídlo: Šumavská č.p. 326, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1 
Pavel Janča, Sokolovská č.p. 1139/139, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Markéta Jančová, Sokolovská č.p. 1139/139, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Olga Štěpáníková, Blatenská č.p. 769, 341 01  Horažďovice 
Jindřich Hlaváč, Pravdova č.p. 1068, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Ing. Marie Kocumová, Týnec č.p. 6, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obec Malý Bor, IDDS: zeaauxe 
 sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
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úřední deska 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19/1, 19/2, 20, 23/1, 24, 25/1, 25/2, 28, 29/2, 31/1, 33/2, 46, 54, 95, 
parc. č. 1, 8, 18/2, 101/3, 213/1, 213/2, 213/28, 291/3, 291/4, 296, 298, 301, 307, 308, 309 v 
katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Malý Bor, Týnec č.p. 25, č.p. 14, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 16, č.p. 22, č.p. 13, č.p. 1, č.p. 52, č.p. 5, 
č.p. 4, č.p. 21, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 31, č.p. 30 a č.p. 15 
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