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Městský úřad Strakonice 
 Odbor – stavební úřad  

 

Žadatel:  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
 

Naše značka: Vyřizuje:  Datum: 
SZ-MUST/023850/2016/SÚ/jež Ing.Ježková 383 700 724  12.5.2016 
č.j. MUST/024167/2016/SÚ/jež    
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 
kterou  zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 
386 01 Strakonice  

(dále jen "žadatel") podala dne 10.5.2016 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

,,El. zemní kabelové vedení NN“ 

v žádosti podané pod názvem ,,Štěkeň – chaty parc. č. 245/51 – kNN“ 

(dále jen ,,stavba“) na pozemcích parc. č. 1146/2, 1427/9, 1427/1 v katastrálním území Přešťovice, obec 
Přešťovice, parc. č. 1069/1, 278, 276/1 (PK parc. č. 277, 276), 245/51, 245/11, 258/19, 245/39, 285/15 
(PK parc. č. 255/1, 255/4), 245/52 (PK parc. č. 255/1), 258/5 (PK parc. č. 255/1), 258/1 (PK parc.                      
č. 255/4, 257), 258/3 (PK parc. č. 257) v katastrálním území Štěkeň, obec Štěkeň. 
 

Předmětem stavby je nové el. zemní kabelové vedení NN – 0,4 kV pro připojení nových odběrných míst 
v chatové oblasti v povodí řeky Otavy, mezi obcemi Přešťovice a Štěkeň.  
 

Řízení je zahájeno dle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uplynutím lhůty 15 dnů ode dne 
vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.  
 

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Jelikož jsou 
stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření                   
a ústního jednání. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 

15-ti dnů od doručení tohoto oznámení, 
 

k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu Městského úřadu Strakonice.  
 
 

Poučení: 
 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

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 
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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. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000,- Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 

 

 
____________________  
Ing. Jaromír  Z e m a n                 otisk úředního razítka 
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice, Úřadu městyse 
Štěkeň, Obecním úřadu Přešťovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno                               
MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna  i podmínka zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je 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 územního řízení – doručení jednotlivě 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w (zástupce žadatele) + příloha 
 

účastníci územního řízení – doručení veřejnou vyhláškou 
 

- vlastníci dotčených pozemků a staveb na pozemcích parc. č. 1146/2, 1427/9, 1427/1 v katastrálním 
území Přešťovice, obec Přešťovice, parc. č. 1069/1, 278, 276/1 (PK parc. č. 277, 276), 245/51, 245/11, 
258/19, 245/39, 285/15 (PK parc. č. 255/1, 255/4), 245/52 (PK parc. č. 255/1), 258/5 (PK parc. č. 255/1), 
258/1 (PK parc. č. 255/4, 257), 258/3 (PK parc. č. 257) v katastrálním území Štěkeň, obec Štěkeň  
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- vlastníci  sousedních  pozemků a staveb na pozemcích  parc. č. 1164/3, 1404, 1145 v katastrálním území 
Přešťovice, obec Přešťovice, parc. č. 1069/16, st. parc. č. 245/8, st. 245/9, st. 245/10, st. 245/11, st. 45/12, 
st. 245/13,  st. 245/14,  st. 245/15,  st. 245/16,  st. 245/17,  st. 245/39, st. 246 v katastrálním území Štěkeň, 
obec Štěkeň 
 

dotčené správní úřady 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 2, Strakonice I, 386 21 Strakonice  
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí č.p. 2, Strakonice I, 386 21 Strakonice  
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, IDDS: ph9aiu3 
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, OOÚZ Praha, IDDS: hjyaavk 
 

ostatní 
Městský úřad Strakonice, kancelář tajemníka, Velké náměstí č.p. 2, 386 01 Strakonice  - na úřední desku 
Obecní úřad Přešťovice, IDDS: 2cjbxae  - na úřední desku 
Úřad městyse Štěkeň, IDDS: acibbbr – na úřední desku 
 
vlastní 
 
Příloha: výzva k zaplacení správního poplatku č.j. MUST/024164/2016/SÚ/jež 
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