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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
Obec Olšany, Olšany 15, 341 01  Horažďovice, 
kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, 340 22  Nýrsko 

(dále jen "žadatel") podal dne 2.11.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby s názvem: 

„Olšany - Elektropřípojka pro objekt ČOV“ 

na pozemku parc. č. 949/1 v katastrálním území Kovčín, parc. č. 856, 924/3, 943/3, 943/4 v 
katastrálním území Olšany u Kvášňovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura - vodní hospodářství. Stavba elektropřípojky pro objekt 
ČOV v obci Olšany – IO 01 Přípojka NN 

- Přípojka NN objektu ČOV bude provedena zemním kabelem AYKY 4x70 zemní rýhou v 
celkové délce 226 m  převážně v souběhu  s nově budovaným řadem kanalizace. Pouze 
první úsek vedení NN bude proveden protlakem o délce 23 m. 

- Přípojka NN bude napojena  na betonovém stožáru  na pozemku p.č. 856 k.ú. Olšany - 
bude vybudován provozovatelem distribuční soustavy jako samostatná akce.  Z rozpojovací 
pojistkové skříně SV 201 na sloupu bude napojena elektropřípojka pro ČOV.  
Elektropřípojka bude ukončena  v pilíři SS100 na hranici areálu ČOV. Vedle bude postaven 
plastový pilíř s elektroměrovým rozvaděčem RE, osazen hlavním jističem  25A/3/B.  SS100 
bude uzemněna. Z RE bude napojen  rozvaděč  R-ČOV. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba je navržena na pozemcích v k.ú. Kovčín a v k.ú. Olšany u Kvášňovic.  

- Stavba se nachází v zastavěném i nezastavěném území. 

- Umístění na pozemku: parc. č. 949/1 v katastrálním území Kovčín, parc. č. 856, 924/3, 
943/3, 943/4 v katastrálním území Olšany u Kvášňovic 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejné technické infrastruktury 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

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

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. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští 
od veřejného ústního jednání z důvodu opatření v rámci koronavirové krize.  Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

16.4.2021. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 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).  

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do výše stanoveného termínu.  
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
  
Jitka Stulíková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
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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.  
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko 
zastoupení pro: Obec Olšany, sídlo: Olšany č.p. 15, 341 01  Horažďovice 
Milada Hozmanová, Vlčice č.p. 4, 336 01  Blovice 
Jaroslav Šlechta, Polní č.p. 1043, 330 27  Vejprnice 
Vladimír Šlechta, Týnec č.p. 61, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6 
 sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 52  Praha 101 
Obec Olšany, IDDS: 97jauxa 
 sídlo: Olšany č.p. 15, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Miroslav Vopalecký, Raisova č.p. 2135/45, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
František Vopalecký, Olšany č.p. 19, 341 01  Horažďovice 
Petr Bokr, Olšany č.p. 3, 341 01  Horažďovice 
Miloslava Vomastková, Olšany č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
Josef Havránek, Olšany č.p. 61, 341 01  Horažďovice 
Miloslava Pileková, Olšany č.p. 88, 341 01  Horažďovice 
Michal Pilek, Olšany č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
Josef Vomastek, Olšany č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury,  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Horažďovice 
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