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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, 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 28. 7.2021 podala  

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
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 

"Myslív, KT, obec - NN" 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/3 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/3 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 87 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1946 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 25 (ostatní plocha), 
parc. č. 28/1 (zahrada), parc. č. 31/1 (zahrada), parc. č. 33/3 (zahrada), parc. č. 55/2 (zahrada), parc. č. 
70/1 (ostatní plocha), parc. č. 73/1 (zahrada), parc. č. 76/2 (ostatní plocha), parc. č. 77/1 (zahrada), parc. 
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č. 212/2 (zahrada), parc. č. 212/4 (ostatní plocha), parc. č. 412/13 (trvalý travní porost), parc. č. 1014/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1014/7 (ostatní plocha), parc. č. 1014/15 (ostatní plocha), parc. č. 1014/16 
(ostatní plocha), parc. č. 1014/18 (ostatní plocha), parc. č. 1021/6 (ostatní plocha), parc. č. 1034/2 
(ostatní plocha), parc. č. 1038/3 (ostatní plocha), parc. č. 1056/2 (ostatní plocha), parc. č. 1748 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1749 (zahrada), parc. č. 2108 (ostatní plocha) v katastrálním území Myslív, obec 
Myslív. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejnou technickou infrastrukturu - distribuční soustava elektrické energie; účelem stavby je 
nahrazení venkovního vedení NN distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. v obci Myslív novým zemním 
kabelovým vedením a s tím související částečná úprava stávajícího venkovního vedení NN. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

SO 01 Venkovní vedení NN 

- Z nové kabelové skříně SD722 (na pozemku parc.č. 1014/1 při hranici s pozemkem parc.č.st. 7) 
bude proveden nový kabelový vývod AYKY 3x120+70 mm2. 

- Stávající betonový sloup na pozemku parc.č. 1748 bude vyměněn za nový. Na sloupu budou 
ukončeny stávající vodiče a bude na něj osazena rozpojovací skříň SV101. Dále bude proveden 
nový kabelový svod AYKY 3x120+70 mm2, který bude v této skříni odjištěn. 

- Na pozemku parc.č. 1014/1 (u pozemku parc.č.st. 22/1) bude do vedení vřazen nový betonový 
sloup, kde bude osazena rozpojovací skříň SV101, ve které bude odjištěn nový kabelový vývod 
AYKY 4x70 mm2. 
 

SO 02 Kabelové vedení NN 

- V rozvaděči NN stávající trafostanice bude odpojen vývod na venkovní vedení. Z uvolněné pozice 
bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x120+70 mm2, který bude následně zasmyčkován 
a ukončen v nových kabelových pilířích SS100 (na pozemku parc.č.st. 36 při hranici s pozemkem 
parc.č. 1014/1) a SS200 (na pozemku parc.č. 1014/7 při hranici s pozemkem parc.č. 1014/1). 

- Původní kabelová skříň (na pozemku parc.č.st. 35 při hranici s pozemkem parc.č. 1014/1) bude 
vyměněna za novou SR402. Ve skříni budou ukončeny 2x stávající kabely AYKY 3x120+70 mm2 
a nové zemní kabely AYKY 3x120+70 mm2 a AYKY 4x16 mm2. Kabelem AYKY 4x16 mm2 bude 
přepojena stávající kabelová skříň SP vedle skříně SR402. Kabel AYKY 3x120+70 mm2 bude dále 
zasmyčkován v nové kabelové skříni SS100 (na pozemku parc.č.st. 34/3 při hranici s pozemkem 
parc.č. 1014/1) a ukončen v novém kabelovém pilíři SR422 na pozemku parc.č. 1014/1 (před 
pozemkem parc.č.st. 34/1). Z tohoto pilíře bude vyveden nový zemní kabel AYKY 4x70 mm2, jímž 
budou připojeny nové kabelové skříně SS100 (na pozemku parc.č.st. 33/1 a 33/2 při hranici 
s pozemkem parc.č. 1038/3) a nový zemní kabel AYKY 3x120+70 mm2, který bude po zasmyčkování 
v nových kabelových skříních a pilířích SS100 a SS200 (při hranici komunikace parc.č. 1014/1 na 
pozemcích parc.č.st. 31, parc.č.st. 30, parc.č.st. 81, parc.č.st. 29/2, mezi pozemky parc.č.st. 31/1 
a 74, před parc.č. 68, na pozemku parc.č.st. 78, před pozemkem parc.č.st. 28, na pozemku 
parc.č. 28/1, parc.č. 70/1, parc.č.st.10/2, parc.č.st. 26/1 a parc.č.st. 10/1) ukončen v novém 
kabelovém pilíři SD622 na pozemku parc.č. 1014/1 (u pozemku parc.č.st. 7). 

- V pilíři SD622 bude dále ukončen kabelový svod AYKY 3x120+70 mm2 ze sloupu vedle pilíře (na 
parc.č. 1014/1 (u parc.č.st. 7) a 2x nový zemní kabel AYKY 3x120+70 mm2. Jeden z těchto kabelů 
bude po zasmyčkování v nových kabelových skříních SS100 a SS200 (na pozemku parc.č.st. 9/1, 
parc.č.st. 87 a parc.č.st. 107) ukončen v rozpojovací skříni SV101 na sloupu (na pozemku 
parc.č. 1748), druhý bude ukončen v nové kabelové skříni SR522 (na pozemku parc.č.st. 24/1 při 
hranici s pozemkem parc.č.1056/2). Z tohoto pilíře bude vyveden nový zemní kabel AYKY 
4x35 mm2, který bude následně naspojkován na stávající AYKY 4x35 mm2 a dále 2x nový zemní 
kabel AYKY 3x120+70 mm2. Jeden těchto kabelů bude ukončen v novém kabelovém pilíři SS200 (na 
pozemku parc.č. 1056/2 při hranici s pozemkem parc.č.st. 73/1), druhý po zasmyčkování v nových 
kabelových skříních SS200 (na pozemku parc.č. 22/3) a SS100 (na pozemku parc.č.st. 22/1 při 
hranici s pozemkem parc.č. 1014/1) v rozpojovací skříni SV101 na sloupu (na pozemku parc.č. 
1014/1 před pozemkem parc.č.st. 22/1). 
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SO 03 Hlavní domovní vedení 

- Z nových kabelových skříní a pilířů budou přepojeny stávající elektroměrové rozvaděče. 
 

SO 04 Demontáž 

- není stavebním objektem územního rozhodnutí o umístění stavby 
 
Uložení kabelů 
- Kabel bude uložen ve volném terénu v pískovém loži krytém folií z PVC, ve více namáhaných 

místech v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude 0,7 m, v přechodu komunikace 
1,0 m. Přechod komunikace bude řešen podvrtem i překopem. 

- Po dokončení všech prací musí uložení kabelů odpovídat podmínkám uvedeným v ČSN 332000-5-
52. 

 

Kapacita, rozsah stavby: 

- venkovní vedení 0,4 kV  AES 4x16 mm2       31 m 

- kabelové vedení 0,4 kV  AYKY 3x120+70 mm2 1 095 m 

- kabelové vedení 0,4 kV  AYKY 4x70 mm2        86 m 

- kabelové vedení 0,4 kV  AYKY 4x35 mm2       34 m 

- kabelové vedení 0,4 kV  AYKY 4x16 mm2         8 m 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejně technické infrastruktury. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Obec Myslív (k.ú. Myslív) má zpracovaný územní plán, podle kterého se uvedený záměr nachází 
v zastavěném území na plochách s funkčním využitím „OV – občanská vybavenost – veřejná 
infrastruktura“, „VP – veřejné prostranství“, Sov – smíšené obytné – venkovské“, na ploše změn 
s funkčním využitím „OV – občanská vybavenost – veřejná infrastruktura“ a v nezastavěném území 
na ploše s funkčním využitím „NZ – nezastavěné území – zemědělské“. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací (7/2021), která obsahuje zejména 
výkres Celkové situace stavby se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení NN. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby (7/2021), ověřená autorizovanou osobou tj. – Ing. 
Václav Lhota, ČKAIT – 0102322, 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. Podmínky ze závazného stanoviska odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu 
Horažďovice č.j. MH/06707/2021 ze dne 10. 6. 2021: 

Dvířka kabelových skříní budou osazena s lícem zdiva bez použití montážní pěny, zapravena 
vápennými omítkami a provedena v barvě fasády – podmínky pro areál fary na pozemku 
parc.č.st. 22/1, kostel Nanebevzetí Panny Marie a areál na pozemkách parc.č.st. 12 a parc.č. 
76/2 a venkovskou usedlost a areál č.p. 23 na pozemku parc.č.st. 9/1, vše k.ú. Myslív. 

6. Podmínka ze závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Horažďovice, 
jakožto vodoprávního úřadu, č.j. MH/08640/2021 ze dne 15. 6. 2021: 

Souhlas vodoprávního úřadu platí dva roky ode dne jeho vydání. 
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7. Vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Horažďovice č.j. MH/07893/2021 ze dne 

2. 6. 2021: 

Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které 
vzniknou při realizaci výše zmíněného stavebního záměru (o způsobech jejich využívání, 
odstraňování atd.), včetně jejích množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážními 
lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady (nebude akceptováno čestné prohlášení). 

8. Podmínky ze závazného stanoviska odboru dopravy Městského úřadu Horažďovice, jakožto 
silničního správního úřadu, č.j. MH/06708/2021 ze dne 19. 5. 2021: 

Povolení výkopových prací a příp. uzavírka provozu na silnici III/18622, související 
s prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením 
stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je odbor dopravy 
Městského úřadu Horažďovice. 

Veškeré dopravně inženýrské opatření – stanovení přechodné úpravy provozu, z důvodu 
realizace předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby 
projednána s odborem dopravy Městského úřadu Horažďovice, který je příslušný k vydání 
stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné povahy. 

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

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: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obec Myslív, Myslív 52, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 
326 00  Plzeň 26 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Římskokatolická farnost Myslív, Zavlekov 1, 341 42  Kolinec 
Západočeské konzumní družstvo Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice I, 342 01  Sušice 1 
Jindřich Matějka, nar. 16.7.1933, U Uranie 1475/20, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Jaroslav Duban, nar. 12.4.1956, Myslív 9, 341 01  Horažďovice 
Marie Mannová, nar. 21.10.1959, Myslív 89, 341 01  Horažďovice 
Marie Vaštová, nar. 12.4.1938, Myslív 89, 341 01  Horažďovice 
Marie Kubalíková, nar. 30.9.1951, 17. listopadu 2560/6, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Milan Posavád, nar. 24.1.1958, Myslív 18, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Posavádová, nar. 16.1.1960, Myslív 18, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Posavád, nar. 25.4.1955, Myslív 95, 341 01  Horažďovice 
Marie Posavádová, nar. 5.10.1956, Myslív 95, 341 01  Horažďovice 
Lenka Kužmová, nar. 14.3.1979, Myslív 19, 341 01  Horažďovice 
Ing. Václav Liška, nar. 26.6.1940, Myslív 7, 341 01  Horažďovice 
Marie Lišková, nar. 7.9.1946, Myslív 7, 341 01  Horažďovice 
Ing. Alena Knězová, nar. 19.3.1959, Myslív 75, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Ticháček, nar. 11.9.1965, Myslív 75, 341 01  Horažďovice 
Jitka Vlachová, nar. 1.11.1955, Nádražní 297, 335 01  Nepomuk 1 
Karel Hajský, nar. 16.1.1963, 5. května 687, 336 01  Blovice 
Blanka Němcová, nar. 4.10.1952, Sokolovská 1048/68, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Ivana Havlíková, nar. 23.7.1965, Myslív 2, 341 01  Horažďovice 
Albína Hanková, nar. 24.2.1941, Myslív 21, 341 01  Horažďovice 
Nela Šmídová, nar. 27.3.2000, Cyrila Boudy 3130, 272 01  Kladno 1 
Jaroslav Pícka, nar. 22.4.1955, Myslív 4, 341 01  Horažďovice 
Marie Pícková, nar. 13.7.1960, Myslív 4, 341 01  Horažďovice 
Zdeněk Bouda, nar. 1.2.1947, tř. Čsl. legií 1671/22, České Budějovice 5, 370 06  České 
Budějovice 6 
Marie Boudová, nar. 4.4.1949, J. Bendy 1308/10, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
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Ing. Jan Ševčík, nar. 1.2.1992, Pod Křížkem 1387, 363 01  Ostrov nad Ohří 
MUDr. Alena Točínová, nar. 28.6.1988, Na dlouhém lánu 305/52, 160 00  Praha 6-Vokovice 
Ing. Jan Ševčík, nar. 16.11.1962, Myslív 23, 341 01  Klatovy 1 
Vlastimil Moravec, nar. 20.2.1950, Myslív 86, 341 01  Horažďovice 
Václav Bouček, nar. 13.8.1987, Průběžná 2483/26, České Budějovice 3, 370 04  České 
Budějovice 4 
Barbora Boučková, nar. 19.10.1984, Neustupného 1834/18, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
František Sládek, nar. 19.3.1986, Myslív 10, 341 01  Horažďovice 
FINEX s.r.o., Leopoldova 1682/25, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Jan Boháč, nar. 2.6.1982, Přeštická 1096/4, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Hana Boháčová, nar. 5.11.1980, Přeštická 1096/4, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Josef Bláha, nar. 28.4.1953, Myslív 90, 341 01  Horažďovice 
Jana Bláhová, nar. 4.6.1954, Myslív 90, 341 01  Horažďovice 
Roman Kolářík, nar. 22.1.1965, Myslív 6, 341 01  Horažďovice 
Jolana Koláříková, nar. 22.3.1971, Myslív 6, 341 01  Horažďovice 
František Muchna, nar. 26.10.1957, Sokolovská 771/31, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 
Jan Muchna, nar. 21.4.1952, Ve dvojdomkách 305, 273 03  Stochov 
Jarmila Suchanová, nar. 12.12.1949, Zdemyslice 41, 336 01  Blovice 
Anna Langerová, nar. 1.11.1952, Na Vinici III. 454, 335 01  Nepomuk 1 
Jana Barcabová, nar. 19.4.1963, Myslív 85, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Růžena Královcová, nar. 20.5.1947, Živnostenská 1075/16, Lobzy, 312 00  Plzeň 12 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, , 150 00  Praha 5 
Markéta Nešporová, nar. 14.6.1973, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128/222, 120 21  Praha 2 
František Sládek, nar. 18.11.1950, Myslív 10, 341 01  Horažďovice 
Alena Sládková, nar. 19.6.1955, Myslív 10, 341 01  Horažďovice 
Zdeněk Theimer, nar. 5.8.1946, Myslív 85, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 28. 7. 2021 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 21. 10. 2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla částečně 
doplněna dne 2. 11. 2021. Žadatel nedoložil souhlas Státního pozemkového úřadu, jakožto vlastníka 
pozemku parc.č. 1014/16 a 212/4, vše k.ú. Myslív. 

V souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona se nedokládá souhlas vlastníka pozemku, je-li pro 
získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem. Účel vyvlastnění je v tomto případě stanoven zákonem 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(dále jen „energetický zákon“). Podle § 3 odst. 2 energetického zákona lze pro zřízení a provozování 
stavby přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu, rozvodného tepelného zařízení 
nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení 
a provozování stavby související odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě 
podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“). 

Podle § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona má provozovatel distribuční soustavy právo v souladu 
se stavebním zákonem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, 
přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení. Dle § 25 odst. 4 je pro tyto účely provozovatel 
distribuční soustavy povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části, a to 
smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám nebo 
určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li 
dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zákona o vyvlastnění, 
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vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o 
zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je 
stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene 
nezmařil provozovatel distribuční soustavy. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, 
protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavba veřejné technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 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. 

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „liniový zákon“).  

Stavební úřad upozorňuje na odlišné doručovací povinnosti a to následovně. Oznámení o zahájení 
územního řízení bylo podle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona doručeno účastníkům podle § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným 
orgánům jednotlivě. Ostatní písemnosti, včetně tohoto rozhodnutí, se doručují jednotlivě pouze žadateli, 
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se 
doručuje veřejnou vyhláškou. 

 

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

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 je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury - závazné stanovisko č.j. 
MH/06707/2021 ze dne 10. 6. 2021 - podmínka – bod č. 5 výrokové části II. rozhodnutí. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování – závazné stanovisko č.j. 
MH/09992/2022 ze dne 13. 7. 2022 – souhlas bez podmínek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí - souhrnné sdělení č.j. MH/06709/2021 ze 
dne 3. 6. 2021 orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)  

- souhlas bez podmínek 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství 

- k záměru bylo vydáno vyjádření č.j. MH/07893/2021 ze dne 2. 6. 2021  

orgán státní správy ochrany ovzduší  

- souhlas bez podmínek 

vodoprávní úřad 

- souhlas za předpokladu udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 vodního zákona  

Souhlas vodoprávního úřadu vydán dne 15. 6. 2021 pod č.j. MH/08640/2021, doloženo v dokladové 
části projektové dokumentace pro územní řízení 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad - závazné stanovisko č.j. 
MH/08640/2021 ze dne 15. 6. 2021 - podmínka – bod č. 6 výrokové části II. rozhodnutí 
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- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství – vyjádření ze dne 

2. 6. 2021 č.j. MH/07893/2021 – podmínka – bod 7 výrokové části II. rozhodnutí 

- Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko správce povodí - stanovisko č.j. PVL-7489/2021/SP ze dne 
7. 5. 2021. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí 
Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného 
útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že 
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy - závazné stanovisko č.j. MH/06708/2021 ze dne 
19. 5. 2021:  

Umístění nové inženýrské sítě do silničního pozemku silnice III/18622 v obci Myslív na p.p.č. 
1021/6, 1056/2 v k.ú. Myslív podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona 
o pozemních komunikacích. Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného 
správního řízení je odbor dopravy Městského úřadu Horažďovice. Toto rozhodnutí žadatel doloží 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Podmínka splněna - rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Horažďovice č.j. MH/08151/2021 
ze dne 24. 6. 2021, doloženo v dokladové části projektové dokumentace pro územní řízení. 

Ostatní podmínky závazného stanoviska jsou obsaženy v bodech č. 8 výrokové části II. rozhodnutí. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy – rozhodnutí č.j. MH/08151/2021ze dne 24. 6. 2021 

- Obec Myslív – vyjádření č.j. 000/2021-288 ze dne 1. 11. 2021  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  - vyjádření č.j. 662453/21 ze dne 17. 5. 2021  

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a.s. Stavebník 
je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které je nedílnou součástí Vyjádření 
(dokladová část DÚR).  Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby. 

- GasNet, s.r.o. – stanovisko č.j. 5002376435 ze dne 10. 5. 2021  

- T-Mobile Czech Republic a.s. – souhlas č.j. E23631/21 ze dne 5. 5. 2021  

- Vodafone Czech Republic a.s. – souhlas č.j. 210505-1033290189ze dne 5. 5. 2021  

- ČEZ Distribuce, a. s.  – vyjádření č.j. 0101566220 ze dne 19. 7. 2021  

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/VN, stanice. 
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 ICT Services, a.s. – vyjádření č.j. 0700413173 ze dne 19. 7. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Telco Pro Services, a. s. – vyjádření č.j. 0201274186 ze dne 19. 7. 2021 - 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. 

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. Je 
uvedena pouze podmínka č. 9 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých 
správců příp. vlastníků veřejně technických sítí spolu s podmínkou 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 zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
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-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

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. 7, 57, parc. č. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 63, 64, 68, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 1014/14, 1074, 
2107 v katastrálním území Myslív 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Myslív č.p. 25 a č.p. 61 

  

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, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30. 6. 2022. 
 
 

Úřední deska: 
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. 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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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: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
Obec Myslív, IDDS: t3abh48 
 sídlo: Myslív č.p. 52, 341 01  Horažďovice 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
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 
 
 
 
 
úřední deska 
vyvěšeno pro: 
 
vlastníci pozemků a staveb a osoby s věcnými právy k těmto pozemkům a stavbám 

st. p. 8, 9/1, 10/1, 10/2, 12, 22/1, 22/3, 24/1, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 33/1, 33/2, 34/1, 
34/3, 35, 36, 37, 74, 78, 81, 87, 106, 107, 108, 1946, parc. č. 25, 28/1, 31/1, 33/3, 55/2, 70/1, 73/1, 
76/2, 77/1, 212/2, 212/4, 412/13, 1014/1, 1014/7, 1014/15, 1014/16, 1014/18, 1021/6, 1034/2, 
1038/3, 1056/2, 1748, 1749, 2108 v katastrálním území Myslív 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 7, 57, parc. č. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 63, 64, 68, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 1014/14, 1074, 2107 v 
katastrálním území Myslív 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Myslív č.p. 25 a č.p. 61 


		2022-07-13T11:42:38+0200
	Robert Flachs
	vedoucí




