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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje Elektromontáže Touš s.r.o., IČO 29089247, Topolová 68, Úherce,        
330 23  Nýřany 

(dále jen "žadatel") podal dne 19. 12. 2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby s názvem: 

"Horažďovice, KT, pč. 772/44 - NN, IV-12-0020088" 
 

na pozemku parc. č. 772/43, 772/44 v katastrálním území Horažďovice, obec Horažďovice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Novou el. přípojku NN pro stavbu rodinného domu p.č. 772/44 v k.ú. Horažďovice. 

- Jedná se o pokládku zemního kabelu NN a osazení přípojkového pilíře na p.č. 772/43 a 
772/44 v k.ú. Horažďovice.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

− Technická infrastruktura.  

− Výstavbou vznikne místo pro připojení nového odběratele elektrické energie ze stávající 
veřejné distribuční sítě.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 772/44 v k.ú. Horažďovice.  

- Kabel AYKY 4x35 bude veden ze skříně P72 na pozemku p.č. 772/43 do nové přípojkové 
skříně SS200 SJZ X62 v plastovém pilíři umístěném na pozemku p.č. 772/44, vše v k.ú. 
Horažďovice.  

 

Technické řešení  

- Stávající kabel AYKY 4c35 mezi skříněmi R243 a R244 bude před skříní P71 na pozemku 
p.č. 772/43 odkopán až na pozemek p.č. 772/44. Kabel bude vytažen ze skříně P71 a 
zaústěn do nové přípojkové skříně SS200 SJZ X62 v plastovém pilíři umístěnou na 
pozemku p.č. 772/44. Ze skříně X62 bude veden nový kabel AYKY 4x35 zpět do skříně 
P71, vše v k.ú. Horažďovice.  
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- Kabelová trasa – 4m  

- Délka kabelu AYKY 4x35 – 10m  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Obec Horažďovice (katastrální území Horažďovice) má územní plán, podle kterého se 
uvedený záměr "Horažďovice, KT, pč. 772/44 - NN, IV-12-0020088" na pozemku p.č. 
772/44 nachází v zastavěném území na ploše s funkčním využitím “Plochy bydlení B-S-
33“.  

 

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, účastníci řízení své námitky a 
veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

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 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. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Elektromontáže Touš s.r.o., IDDS: wfuhsrw 
 sídlo: Topolová č.p. 68, Úherce, 330 23  Nýřany 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02    
Děčín 2 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Jiří Vítek, Svéradice č.p. 124, 341 01  Horažďovice 
Vlasta Vítková, Svéradice č.p. 124, 341 01  Horažďovice 
Jiří Vítek, Komenského č.p. 954, 341 01  Horažďovice 
 
úřední deska 
par.č. 772/1 v katastrální území Horažďovice  
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
  
ostatní 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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