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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Klatovy, 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"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") 

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 12.3.2018 podal 

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

kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené 

Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(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 

Vřeskovice, KT - NN 

IE-12-0006050 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1, st. p. 

38/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 73/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 

73/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 79/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 

80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 115 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 153 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11 (zahrada), parc. č. 36/1 (ostatní plocha), parc. č. 39/7 (zahrada), 

parc. č. 61/10 (ostatní plocha), parc. č. 61/38 (ostatní plocha), parc. č. 81/1 (zahrada), parc. č. 88/2 

(zahrada), parc. č. 103/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (ostatní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 104/3 (zahrada), parc. č. 104/5 (zahrada), parc. č. 104/6 (ostatní plocha), parc. č. 132/1 (vodní 

plocha), parc. č. 132/3 (ostatní plocha), parc. č. 133 (ostatní plocha), parc. č. 900/16 (zahrada), parc. č. 

900/19 (orná půda), parc. č. 900/25 (zahrada), parc. č. 900/26 (orná půda), parc. č. 1587/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 1590 (ostatní plocha), parc. č. 1591/1 (ostatní plocha), parc. č. 1593/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 1597/1 (ostatní plocha), parc. č. 1608/3 (ostatní plocha), parc. č. 1619/1 (ostatní plocha), parc. č. 

1628/1 (ostatní plocha), parc. č. 1629/1 (ostatní plocha), parc. č. 1629/2 (ostatní plocha), parc. č. 1651/3 

(vodní plocha), parc. č. 1651/4 (vodní plocha) v katastrálním území Vřeskovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Stavba řeší napojení rodinných a bytových domů v obci Vřeskovice na nové kabelové distribuční rozvody 

elektrické energie. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení NN 0,4 kV. 

Umístění stavby na pozemku: 

Trasa nově navrženého kabelového vedení NN je situována v zastavěné části obce Vřeskovice. Nové 

pojistkové skříně budou umístěny na pozemcích odběratelů, nebo v jejich těsné blízkosti. Stavba je 

umístěna na pozemcích st. p. 16, st. p. 18, st. p. 20, st. p. 21/1, st. p. 22, st. p. 23, st. p. 24 , st. p. 26, st. p. 

27, st. p. 28, st. p. 29, st. p. 30, st. p. 36/1, st. p. 38/1, st. p. 39, st. p. 41, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 

72, st. p. 73/1, st. p. 73/2, st. p. 74, st. p. 75/1, st. p. 76, st. p. 77, st. p. 78 , st. p. 79/1 , st. p. 79/2, st. p. 80, 

st. p. 97, st. p. 103, st. p. 104, st. p. 105, st. p. 106, st. p. 114, st. p. 115, st. p. 116, st. p. 119, st. p. 123, st. 

p. 125, st. p. 127, st. p. 142, st. p. 148, st. p. 153, parc. č. 11, parc. č. 36/1, parc. č. 39/7, parc. č. 61/10, 

parc. č. 61/38, parc. č. 81/1, parc. č. 88/2, parc. č. 103/1, parc. č. 103/2, parc. č. 104/1, parc. č. 104/3, 

parc. č. 104/5, parc. č. 104/6, parc. č. 132/1, parc. č. 132/3, parc. č. 133, parc. č. 900/16, parc. č. 900/19, 

parc. č. 900/25, parc. č. 900/26,  parc. č. 1587/2, parc. č. 1590, parc. č. 1591/1, parc. č. 1593/1, parc. č. 

1597/1, parc. č. 1608/3, parc. č. 1619/1, parc. č. 1628/1, parc. č. 1629/1, parc. č. 1629/2, parc. č. 1651/3, 

parc. č. 1651/4 v katastrálním území Vřeskovice. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Ve stávající rozpojovací skříni R1 se připojí nový kabel AYKY 3x120+70 a dle výkresu bude smyčkovat 

jednotlivé přípojkové skříně R11 SS300, SS100 a SS200 pro č.p.33,80,32,101, 115, 31, 53, 51, 30, 29, 28, 

78 a ukončí se  v rozpojovací skříni R4 (nová SR522). Z rozpojovací skříně R4 se vyvede kabel AYKY 

3x120+70, který povede protlakem pod silnicí a dále protlakem pod odtokem rybníka, v travnatém pásu u 

chodníku, dále protlakem pod silnicí, a  poté kabel AYKY 3x120+70 smyčkuje přípojkovou skříň SS100 

pro č.p.69 a ukončí se v nové R10 SR401 umístěné u č.p. 8. Z rozpojovací skříně R10 SR401 u č.p.8 se 

vyvede kabel AYKY 3x120+70 a připojí se na stávající AlFe 3x50+35 ukončené  na novém OB140 Ib 

10,5/20. 

Z rozpojovací skříně R4 se vyvede kabel, který povede protlakem pod silnicí a dále v travnatém pásu 

silnice a bude smyčkovat přípojkové skříně SS100 pro č.p.6, 5, 52, a ukončí se ve stávající  přípojkové 

skříni  SS200 pro č.p. B4. 

Z rozpojovací skříně  R11 SS300 u č.p. 33 se vyvede  AYKY 4x70 na nový sloup OB87 výměna za 

stávající a z nového OB 87 Ib10,5/10 se povedou přípojky kabelem  AES 4x35. Jedna na č.p. 112 (OÚ)  a 

druhá přípojka na  č.p. 117 (obchod). 

Dle výkresu se stávající kabel AYKY 3x120+70 (vývod z R2) naspojkuje na nový kabel AYKY 
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3x120+70, který povede protlakem pod potokem a dále v travnatém pásu a ukončí se v nové rozpojovací 

skříni R12 SR501 u č.p.64. Z nové rozpojovací skříně R12 SR501 u č.p.64 se vyvede kabel AYKY 

3x120+70 který  bude smyčkovat přípojkovou skříň SS100 pro č.p. 64 a ukončí  v rozpojovací skříni R13 

SR501 u č.p.44. Dále se z rozpojovací SR13 R501 u č.p. 44 vyvede kabel AYKY 3x120+70 a dle výkresu 

bude smyčkovat jednotlivé přípojkové skříně SS100 a SS200 pro č.p.35,75 a ukončí se  v rozpojovací 

skříni R81 SS200 u č.p. 65. Do této skříně se připojí stávající kabel AYKY 4x35. Z rozpojovací R13 

SR501 u č.p. 44 se vyvede kabel AYKY 3x120+70 a dle výkresu bude smyčkovat jednotlivé přípojkové 

skříně SS100  pro č.p.68,79,97 a ukončí se  v rozpojovací skříni R14 SR401 u č.p. 36.  

V rozpojovací skříni R12 SR501 u č.p. 64 se připojí nový kabel AYKY 3x120+70 , který povede  dle 

výkresu a bude smyčkovat jednotlivé přípojkové skříně SS100 a SS200 pro č.p.58, 57,66, 86, 76, 41  a 

ukončí se  v rozpojovací skříni  R15 SR501 u par.č. 185. Z této rozpojovací skříně R15 SR501  se vyvede 

kabel AYKY 3x120+70 a dle výkresu bude smyčkovat přípojkovou skříň SS100 pro č.p. 106 a  ukončí se 

v nové rozpojovací skříni R3 SR501. Z R3 se provede vývod kabelem AYKY 3x120+70 na stávající 

vzdušné vedení AlFe.  

Z rozpojovací R3 SR501  se vyvede kabel AYKY 3x120+70 a dle výkresu bude smyčkovat jednotlivé 

přípojkové skříně SS100 a SS200  pro č.p.90, 92, 93, 95, 105, P8, 96, 121,124  a ukončí se  v rozpojovací 

skříni R6 EK73. Stávající odběry el. energie ELM rozvaděče se připojí z nových přípojkových skříní 

SS100, SS200 a SS300 kabelem CYKY 4x10mm/2. Po provedení montáže kabelu NN,  přípojkových a 

rozpojovacích skříní se provede demontáž stávajícího vedení NN včetně opěrných bodů. Kabel bude 

uložen dle ČSN při přechodu potoka bude uložen 120cm pod dnem vodního toku. Při stavbě nedojde ke 

kácení dřevin a vzrostlých stromů. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Pozemky st. p. 16, st. p. 18, st. p. 20, st. p. 21/1, st. p. 22, st. p. 23, st. p. 24 , st. p. 26, st. p. 27, st. p. 28, 

st. p. 29, st. p. 30, st. p. 36/1, st. p. 38/1, st. p. 39, st. p. 41, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 72, st. p. 73/1, 

st. p. 73/2, st. p. 74, st. p. 75/1, st. p. 76, st. p. 77, st. p. 78 , st. p. 79/1 , st. p. 79/2, st. p. 80, st. p. 97, st. p. 

103, st. p. 104, st. p. 105, st. p. 106, st. p. 114, st. p. 115, st. p. 116, st. p. 119, st. p. 123, st. p. 125, st. p. 

127, st. p. 142, st. p. 148, st. p. 153, parc. č. 11, parc. č. 36/1, parc. č. 39/7, parc. č. 61/10, parc. č. 61/38, 

parc. č. 81/1, parc. č. 88/2, parc. č. 103/1, parc. č. 103/2, parc. č. 104/1, parc. č. 104/3, parc. č. 104/5, 

parc. č. 104/6, parc. č. 132/1, parc. č. 132/3, parc. č. 133, parc. č. 900/16, parc. č. 900/19, parc. č. 900/25, 

parc. č. 900/26,  parc. č. 1587/2, parc. č. 1590, parc. č. 1591/1, parc. č. 1593/1, parc. č. 1597/1, parc. č. 

1608/3, parc. č. 1619/1, parc. č. 1628/1, parc. č. 1629/1, parc. č. 1629/2, parc. č. 1651/3, parc. č. 1651/4 v 

katastrálním území Vřeskovice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1) Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 16, st. p. 18, st. p. 20, st. p. 21/1, st. p. 22, st. p. 23, st. 

p. 24 , st. p. 26, st. p. 27, st. p. 28, st. p. 29, st. p. 30, st. p. 36/1, st. p. 38/1, st. p. 39, st. p. 41, st. p. 

42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 72, st. p. 73/1, st. p. 73/2, st. p. 74, st. p. 75/1, st. p. 76, st. p. 77, st. p. 

78 , st. p. 79/1 , st. p. 79/2, st. p. 80, st. p. 97, st. p. 103, st. p. 104, st. p. 105, st. p. 106, st. p. 114, 

st. p. 115, st. p. 116, st. p. 119, st. p. 123, st. p. 125, st. p. 127, st. p. 142, st. p. 148, st. p. 153, 

parc. č. 11, parc. č. 36/1, parc. č. 39/7, parc. č. 61/10, parc. č. 61/38, parc. č. 81/1, parc. č. 88/2, 

parc. č. 103/1, parc. č. 103/2, parc. č. 104/1, parc. č. 104/3, parc. č. 104/5, parc. č. 104/6, parc. č. 

132/1, parc. č. 132/3, parc. č. 133, parc. č. 900/16, parc. č. 900/19, parc. č. 900/25, parc. č. 

900/26,  parc. č. 1587/2, parc. č. 1590, parc. č. 1591/1, parc. č. 1593/1, parc. č. 1597/1, parc. č. 

1608/3, parc. č. 1619/1, parc. č. 1628/1, parc. č. 1629/1, parc. č. 1629/2, parc. č. 1651/3, parc. č. 

1651/4 v katastrálním území Vřeskovice. 

2) Zemní kabelové vedení bude z kabelu AYKY 3x120+70 v délce 1544 m a z kabelu CYKY 4x10 

v délce 450 m. Délka vedení celkem bude 1994 m. 

3) Pod silnicí a pod odtokem rybníka bude zemní kabel veden protlakem. 
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4) Budou splněny podmínky Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, 

č.j. ŽP/3610/17/Ba: 

- Před zahájením stavby bude zpracován havarijních opatření platný po dobu stavby, který je 

nutno ve dvojím vyhotovení předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení. 

- Pro dobu provádění stavby bude zároveň zpracován povodňový plán a následně a následně 

předložen povodňovému orgánu obce – Obec Vřeskovice k potvrzení souladu s povodňovým 

plánem obce. 

- Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků 

s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 

5) Budou splněny podmínky Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, č.j. OVÚP/OD/9035-3/17/Ba, 

ze dne 23.10.2017. 

6) Budou splněny podmínky Správa a údržba silnic, Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zn. 

2546/16/SÚSPK-K, ze dne 13.10.2016: 

- Křížení komunikace bude realizováno protlaky, živičný povrch komunikace nebude při 

výkopových pracích zasažen. 

- Budeme informováni o začátku realizace akce. 

- Po dokončení budou veškeré povrchy uvedeny do původního stavu při dodržení technických 

podmínek uvedených ve smlouvě. 

7) Bude splněna podmínka Martina Kadlece a Jany Kadlecové: 

- El. zařízení bude umístěno tak, jak je vyznačeno na situačním výkresu. Jde o zeď vlevo od 

vrátek do dvora, k níž bude el. zařízení postaveno, a to ze strany do ulice. 

- Přívodní kabel k el. zařízení bude umístěn v dostatečné hloubce po terénem tak, aby při 

manipulaci či změnách potrubí kanalizace nebylo potřeba žádných zvláštních patření kvůli 

přívodnímu kabelu k el. zařízení. 

8) Budou splněny podmínky Luďka Šticha a Ludmily Štichové: 

- Přípojkové skříně budou umístěny na pozemku odběratele do stávajícího sloupku. 

- Zpevnění základů sloupku ve výkopu betonem. 

- Výkop vedený v dostatečné vzdálenosti od oplocení. 

9) Budou splněny požadavky Josefa Hodana uvedené v dodatku ke smlouvě: 

- Podmínka souhlasu – stávající živý plot zůstane nedotčen. Pokud se bude muset tento 

odstranit, budou vysazeny nové sazenice ligustra – výška cca 1 m na náklady investora. 

10) Budou splněny podmínky GridServices, s.r.o., zn. 5001600112, ze dne 31.10.2017. 

11) Budou splněny podmínky Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., zn. POS-PD-1014-17, ze 

dne 20.10.2017: 

- Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak 

hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách 

vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně. 

- V rámci křížení telekomunikačního vedení je nutno je nutno zeminu pod kabelový ložem 

zhutnit a kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit výstražnou fólii oranžové 

barvy. 



Č.j. OVÚP/5885/18/Han str. 5 

 
- V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení 

uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 

Předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 

- Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka 

naší společnosti není dovolena. 

12) Při realizaci budou splněny podmínky: 

- Zahájení stavby a zhotovitel stavby budou v předstihu min. 15 dnů oznámeny vlastníkům 

dotčených pozemků. 

- Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je 

před poškozením a respektovat podmínky vlastníků a správců těchto vedení.  

- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a 

technických zařízení. 

- Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, 

nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících 

se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních 

norem. 

- S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.  

- Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

- Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu. 

13) Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší 

stavební úřad na předepsaném formuláři. 

14) Pro provádění stavby bude vyhotovena prováděcí dokumentace. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

Odůvodnění: 

Dne 12.3.2018 podal žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 

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 11.4.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. 

OVÚP/2551/18/Han přerušeno. Žádost byla doplněna. Po prostudování  doplněné žádosti stavební úřad 

zjistil, že doplněné podklady neposkytují dostatečný podklad pro posouzení žádosti, proto byl žadatel dne 

18.6.2018 opět vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. OVÚP/2537/18/Han přerušeno. 

Žádost byla doplněna dne 20.6.2018. 

Stavební úřad opatřením č.j. OVÚP/4963/18/Han ze dne 13.7.2018 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 
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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.  

Předmětem územního řízení je napojení rodinných a bytových domů v obci Vřeskovice na nové kabelové 

distribuční rozvody elektrické energie. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení NN 0,4 

kV.  

Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání 

území. Pozemky mají dostatečnou plochu a umožňují umístění záměru. Navržené řešení respektuje 

stávající výškové a prostorové uspořádání. Umístění záměru na pozemcích splňuje požadavky na 

prostorové uspořádání sítí veřejné technické infrastruktury.  

Záměr zasahuje do ochranných pásem stávající veřejné technické infrastruktury v území. Jedná se o 

vedení sítí elektronických komunikací, plynovod, vodovod a kanalizace. Žadatel doložil stanoviska 

vlastníků, případně provozovatelů, dotčených vedení k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem. Jelikož realizace stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu, stavební úřad stanovil v podmínkách výroku respektovat při realizaci stavby podmínky vlastníků a 

správců těchto dotčených vedení. 

Z předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyplývá, že záměr je v souladu se zvláštními 

právními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Žadatel doložil povolení příslušného silničního správního 

úřadu k umístění sítí do silničního pozemku – MěÚ Klatovy, odbor dopravy, povolení č.j. od/9035-

3/17/Ba ze dne 23.10.2017.  

Vedení elektrické energie je stavba technické infrastruktury uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 

stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. K jejímu provedení postačí územní 

rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující územní rozhodnutí (územní souhlas, 

veřejnoprávní smlouva).  

Vedení elektrické energie je stavba technické infrastruktury, jejíž užívání podle § 119 odst. 1 stavebního 

zákona vyžaduje kolaudační souhlas. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Klatovy, koordinované stanovisko č. 184/17 ze dne 30.5.2018. 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, č.j. ŽP/3694/17St ze dne 10.5.2017. 

- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, vyjádření, č.j. ŽP/2713/17/Ks. 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, č.j. ŽP/10853/16/St ze dne 29.11.2016. 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, č.j. ŽP/3610/17/Ba ze dne 

26.5.2017. 

- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, rozhodnutí, č.j. OD/9035-3/17/Ba ze dne 23.10.2017. 

- Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 66792/2016-342/Fr a SP-2016/13060, ze dne 19.12.2016. 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zn. 2546/16/SÚSPK-K ze dne 

13.10.2016. 

- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100818224, ze dne 11.10.2017. 

- GridServices, s.r.o. zn. 5001600112, ze dne 31.10.2017. 

- Telco Pro Services, a.s., zn. 0200661477, ze dne 11.10.2017. 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., zn. POS-PD-1014-17, dne 20.10.2017. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 13, 17, 37/2, 75/2, 94, parc. č. 10, 22, 36/2, 39/6, 59, 61/1, 61/6, 61/17, 61/18, 61/30, 69, 

80, 104/4, 896/4, 898/1, 899/4, 900/11, 900/14, 900/23, 900/29, 909/1, 1588/1, 1628/2, 1629/8, 

1646, 1651/2, 1651/12 v katastrálním území Vřeskovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Vřeskovice č.p. 36, č.p. 3, č.p. 56 a č.p. 84 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

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. 

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

Obdrží: 

Účastníci podle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

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

MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, IDDS: 

fgdetem 

 

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou 

vyhláškou): 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 

Obec Vřeskovice, IDDS: dhuann3 

Ladislava Jiránková, Vřeskovice č.p. 79, 334 01  Přeštice 

Martin Jiránek, Vřeskovice č.p. 79, 334 01  Přeštice 

Římskokatolická farnost Švihov, Komenského č.p. 92, 340 12  Švihov 

Petra Poláková, Vřeskovice č.p. 44, 334 01  Přeštice 

Zdeněk Trdlička, Vřeskovice č.p. 8, 334 01  Přeštice 

MUDr. Petra Trdličková, Vřeskovice č.p. 8, 334 01  Přeštice 

Petr Štich, Vřeskovice č.p. 60, 334 01  Přeštice 

Josef Kubeš, Vřeskovice č.p. 69, 334 01  Přeštice 

Marie Kubešová, Vřeskovice č.p. 69, 334 01  Přeštice 

Pavel Berka, Prostřední č.p. 132/46, Nová Hospoda, 318 00  Plzeň 18 

Věra Šámalová, Waltrova č.p. 975/40, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 

Zbyněk Bláha, Horšice č.p. 104, 334 55  Horšice 

Václav Bláha, Vřeskovice č.p. 52, 334 01  Přeštice 

Ing. Věra Bláhová, Vřeskovice č.p. 52, 334 01  Přeštice 

Jaroslava Kypetová, Vřeskovice č.p. 4, 334 01  Přeštice 

Václav Chmelíř, Vřeskovice č.p. 119, 334 01  Přeštice 

Jitka Chmelířová, Vřeskovice č.p. 119, 334 01  Přeštice 

Roman Štengl, Vřeskovice č.p. 87, 334 01  Přeštice 

Václav Matoušek, Vřeskovice č.p. 27, 334 01  Přeštice 

Jana Matoušková, Vřeskovice č.p. 27, 334 01  Přeštice 

Josef Hodan, Vřeskovice č.p. 78, 334 01  Přeštice 

Václav Kašpar, Čechova č.p. 248, 340 12  Švihov 

Hana Kašparová, Čechova č.p. 248, 340 12  Švihov 

Josef Mraček, Vřeskovice č.p. 29, 334 01  Přeštice 

Václav Cibulka, Vřeskovice č.p. 30, 334 01  Přeštice 

Jaroslava Cibulková, Vřeskovice č.p. 30, 334 01  Přeštice 

Ing. Bc. Martin Kadlec, Vřeskovice č.p. 51, 334 01  Přeštice 

Mgr. Jana Kadlecová, Vřeskovice č.p. 51, 334 01  Přeštice 

Jan Červenka, Ružinovská č.p. 1227/16, Praha 4-Krč, 142 00  Praha 411 

Jitka Červenková, Vřeskovice č.p. 53, 334 01  Přeštice 

Marie Duchková, Vřeskovice č.p. 115, 334 01  Přeštice 

Josef Duchek, Vřeskovice č.p. 115, 334 01  Přeštice 

Václav Hodan, Vřeskovice č.p. 101, 334 01  Přeštice 

Ing. Josef Falout, Vřeskovice č.p. 32, 334 01  Přeštice 

Václav Votýpka, Roupov č.p. 130, 334 53  Roupov 
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Jaroslav Racek, Karlovarská č.p. 616/42, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Jaroslava Rendlová, Mánesova č.p. 802, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 

Magdalena Rabasová, Vřeskovice č.p. 68, 334 01  Přeštice 

Helena Bělová, Zahradní č.p. 42, 340 12  Švihov 

Jaroslav Skála, Sokolovská č.p. 730, 334 41  Dobřany 

Hana Skálová, Sokolovská č.p. 730, 334 41  Dobřany 

Zdeňka Bohuslavová, Vřeskovice č.p. 65, 334 01  Přeštice 

Josef Kalina, Na Jívách č.p. 231/15, Radčice, 322 00  Plzeň 22 

Luboš Kalina, Na Jívách č.p. 273/15a, Radčice, 322 00  Plzeň 22 

Václav Bartoš, Pískovcová č.p. 738/7, 190 00  Praha 9-Prosek 

Marta Bartošová, Pískovcová č.p. 738/7, 190 00  Praha 9-Prosek 

Jan Drozda, Kokšín č.p. 34, 340 12  Švihov 

Marie Smolková, Radiová č.p. 1042/1, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

František Tíkal, Vřeskovice č.p. 58, 334 01  Přeštice 

Jiří Holek, Vřeskovice č.p. 57, 334 01  Přeštice 

Ivana Holková, Vřeskovice č.p. 57, 334 01  Přeštice 

Milan Fiala, Masarykova č.p. 836/112, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Alena Fialová, Masarykova č.p. 836/112, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Marie Bauerová, Vřeskovice č.p. 76, 334 01  Přeštice 

Luděk Bauer, Vřeskovice č.p. 76, 334 01  Přeštice 

Anna Blohmannová, Vřeskovice č.p. 86, 334 01  Přeštice 

Dušan Pěchouček, Vřeskovice č.p. 41, 334 01  Přeštice 

Michaela Pěchoučková, Vřeskovice č.p. 41, 334 01  Přeštice 

Jiří Šlajer, Společná č.p. 857/57, Černice, 326 00  Plzeň 26 

Blanka Šlajerová, IDDS: x27n432 

René Haschberger, Vřeskovice č.p. 106, 334 01  Přeštice 

Ing. Anna Benešová, Hněvkovského č.p. 1373/3, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Ing. Petr Beneš, Blachutova č.p. 930/2, Praha 9-Čakovice, 196 00  Praha 96 

Mgr. Tereza Dolanská, Chodovecké náměstí č.p. 353/6, Praha 4-Chodov, 141 00  Praha 41 

Jan Toman, Vřeskovice č.p. 90, 334 01  Přeštice 

Marta Mádlová, Zahradní č.p. 749, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 

Ludmila Čermáková, Skočice č.p. 70, 334 01  Přeštice 

Karel Mikuláš, Lužany č.p. 155, 334 54  Výdejní místo Lužany u Přeštic 

Marie Galušková, Boženy Němcové č.p. 313, 334 42  Chlumčany u Přeštic 

Jana Macháčková, Ruská č.p. 487/172, 417 01  Dubí u Teplic 1 

Václav Kuncl, Skočice č.p. 127, 334 01  Přeštice 

Jan Míka, Vřeskovice č.p. 105, 334 01  Přeštice 

Jaroslav Kozák, Vřeskovice č.p. 123, 334 01  Přeštice 

Monika Marešová, Vřeskovice č.p. 123, 334 01  Přeštice 

Luděk Štich, Vřeskovice č.p. 121, 334 01  Přeštice 

Ludmila Štichová, Vřeskovice č.p. 121, 334 01  Přeštice 

Jan Zub, Vřeskovice č.p. 12, 334 01  Přeštice 

Stanislav Pojar, Vřeskovice č.p. 126, 334 01  Přeštice 

Hana Pojarová, Vřeskovice č.p. 126, 334 01  Přeštice 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
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Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):  

Vlastníci pozemků st. p. 13, 17, 37/2, 75/2, 94, parc. č. 10, 22, 36/2, 39/6, 59, 61/1, 61/6, 61/17, 61/18, 

61/30, 69, 80, 104/4, 896/4, 898/1, 899/4, 900/11, 900/14, 900/23, 900/29, 909/1, 1588/1, 1628/2, 1629/8, 

1646, 1651/2, 1651/12 v katastrálním území Vřeskovice. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb 

v souladu s ustanovením § 87 odst. 3. stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí. 

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky): 

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP 

MěÚ Klatovy). 

 

Obecní úřad Vřeskovice (dodejky): 

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Vřeskovicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na 

OVÚP MěÚ Klatovy). 

 

dotčené správní úřady: 

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k 

 

 


