
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor výstavby a územního plánování 
 
     

Naše č.j.: MH/15223/2022    
Spisová značka: MH/13643/2022/OVÚP/Sa  Dle rozdělovníku  
    

Vyřizuje: Mgr. Jana Salabová   

Telefon: 371 430 544    

E-mail: salabova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  2. 11. 2022    

 
 
 
 

 

OZNÁMENÍ 

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

(dále jen "žadatel") podala dne 3. 10. 2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem: 

"Horažďovice KT, Vodojem - Palackého - VN" 
 

na pozemku st. p. 997, 1665/1, 1665/2, parc. č. 809/1, 824/12, 824/13, 824/16, 832/44, 832/45, 832/99, 
832/177 v katastrálním území Horažďovice, obec Horažďovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 
řízení. 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura;  

- Nahrazení stávajícího kabelového vedení VN novým vedením VN – 22kV. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Ze stávající trafostanice KT_437 Horažďovice Pod Vodojemem umístěném na pozemku parc.č.st. 
1665/1 a 1665/2 bude veden nový zemní kabel AXEKVCEY 3x1x240 mm2. Tento kabel bude 
nahrazovat stávající kabel. Nové vedení povede přes silnici na pozemku parc.č. 809/1 do okraje 
chodníku a stočí se směrem na jih při hranici tohoto pozemku až na roh se sousedním pozemkem 
parc.č. 824/7. Zde přejde kabel silnici směrem na východ, přes roh pozemku parc.č. 824/12 
a povede dále na jih přes pozemek parc.č. 832/45 a 832/44, kde bude ukončen v trafostanici 
KT_430 Horažďovice Palackého na pozemku parc.č.st. 997, vše k.ú. Horažďovice. 

- Technické parametry: 

Kabelová trasa – cca 210 m; 

Kabelové vedení VN typu AXEKVCEY 3x1x240 mm2 – cca 210 m; 

HDPE trubka souběžně s kabelem – cca 310m. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejné technické infrastruktury. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Město Horažďovice (k.ú. Horažďovice) má zpracovaný územní plán, podle kterého se stavební 

záměr s názvem "Horažďovice KT, Vodojem - Palackého - VN" nachází na nové zastavitelné ploše a 
v zastavěném území na ploše s funkčním využitím „Plochy bydlení B-S-14, B-S-23, B-S-24/1“, pro 
které je přípustné využití umisťování technické infrastruktury. 
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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 ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám 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). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1055, 1072/1, 1073/2, 1079, 1081, 1082, 1381, parc. č. 809/29, 822/13, 822/21, 822/22, 
822/23, 824/7, 824/11, 824/14, 824/15, 832/60, 832/91, 832/98, 832/139, 832/178 v katastrálním 
území Horažďovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice č.p. 844, č.p. 869, č.p. 871, č.p. 837, č.p. 835, č.p. 843 a č.p. 1019 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. 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. 
 
 
 
  
Mgr. Jana Salabová 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
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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. 
 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Irena Vinická, Palackého č.p. 835, 341 01  Horažďovice 
Miloslav Vinický, Palackého č.p. 835, 341 01  Horažďovice 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, Horažďovice, 341 01  Hora§Ôovice 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
Marta Přerostová, Palackého č.p. 835, 341 01  Horažďovice 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Úřední deska  

vyvěšeno pro: st. p. 1055, 1072/1, 1073/2, 1079, 1081, 1082, 1381, parc. č. 809/29, 822/13, 
822/21, 822/22, 822/23, 824/7, 824/11, 824/14, 824/15, 832/60, 832/91, 832/98, 832/139, 
832/178 v katastrálním území Horažďovice 

 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
  
ostatní 
Stanislav Nečesal, IDDS: dp5up3d 
 trvalý pobyt: Karla Steinera č.p. 851/35, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
Václav Burda Elektroslužby, Otavská č.p. 1031, 341 01  Horažďovice 
BYTSERVIS Sušice, IDDS: rbvun6u 
 sídlo: Příkopy č.p. 86, 342 01  Sušice 1 
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