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Č.j. MP/11925/2017/Výst/Kl
Spis.zn.: Výst./08482/2017/Kl
Vyřizuje: Klimešová Irena, tel. 565 455 126

Pacov, dne 1.12.2017

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

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, 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"), 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 14.8.2017 podala a.s. E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6,
370 01 České Budějovice, kterou zastupuje MAŠEK ELEKTRO s.r.o., IČO 27651584,
Krusičany č.p. 74, 257 41 Týnec nad Sázavou Ondřej Štěch (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
rozhodnutí o umístění stavby
VĚŽNÁ - OBNOVA NN

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113/4 (ostatní plocha), parc. č. 165/3
(zahrada), parc. č. 165/7 (zahrada), parc. č. 165/8 (ostatní plocha), parc. č. 678 (ostatní plocha), parc.
č. 681 (ostatní plocha), parc. č. 682 (ostatní plocha), parc. č. 683 (trvalý travní porost), parc. č. 684
(vodní plocha) v katastrálním území Brná, st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
20/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p 26 (
zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 41/2 (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. 46 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 4/2 (zahrada), parc. č. 6/1 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (zahrada), parc. č. 6/5
(zahrada), parc. č. 6/8 (ostatní plocha), parc. č. 6/9 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (zahrada), parc. č.
6/18 (trvalý travní porost), parc. č. 6/23 (ostatní plocha), parc. č. 6/25 (ostatní plocha), parc. č. 12/1
(ostatní plocha), parc. č. 16/1 (ostatní plocha), parc. č. 20/1 (zahrada), parc. č. 24 (zahrada), parc. č.
58/2 (zahrada), parc. č. 61 (ostatní plocha), parc. č. 75/5 (zahrada), parc. č. 75/6 (zahrada), parc. č.
75/8 (zahrada), parc. č. 75/23 (zahrada), parc. č. 75/24 (zahrada), parc. č. 721/1 (ostatní plocha), parc.
č. 721/10 (zahrada), parc. č. 721/11 (zahrada), parc. č. 734/1 (ostatní plocha), parc. č. 734/11 (ostatní
plocha), parc. č. 741/1 (ostatní plocha), parc. č. 743/1 (ostatní plocha), parc. č. 744/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1042 (ostatní plocha), parc. č. 1076 (vodní plocha) v katastrálním území Věžná.
Druh a účel umisťované stavby: technická infrastruktura
Podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny

Č.j. MP/11925/2017/Výst/Kl

str. 2

Umístění stavby na pozemku:
Úpravy elektrického vedení NN, demontáž venkovního vedení NN a umístění kabelového vedení
NN včetně umístění a výměny poj. skříní. Nové kabelové vedení bude napojeno ze stávající
pojistkové skříně NN, která je umístěna na pozemku par.č. 743/1 k.ú. Věžná, z této skříně bude
vyvedeno nové kabelové vedení NN, které bude smykově napojovat kabelové skříně. Trasa bude
vedena travnatým terénem, nebo zatravněným okrajem podél komunikace, přechody pod
komunikací budou prováděny podvrtem, přechod přes vodní tok par.č. 684 k.ú. Věžná bude
realizován umístěním ocel. chráničky z boku mostku, v které bude zatažen nový kabel NN,
Následně budou zapojeny stávající elektroměrové rozvodnice jednotlivých odběrných míst.
Po provedení přepojení všech odběrů na zemní kabelové vedení NN bude veškeré stávající
venkovní vedení NN v daném rozsahu stavby zdemontováno, včetně stávajících podpěrných
bodů.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

st. p. 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113/4 (ostatní plocha), parc. č. 165/3 (zahrada), parc. č.
165/7 (zahrada), parc. č. 165/8 (ostatní plocha), parc. č. 678 (ostatní plocha), parc. č. 681 (ostatní
plocha), parc. č. 682 (ostatní plocha), parc. č. 683 (trvalý travní porost), parc. č. 684 (vodní
plocha) v katastrálním území Brná, st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 20/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří),
st.p 26 ( zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 41/2 (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. 46 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 4/2 (zahrada), parc. č. 6/1 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (zahrada), parc.
č. 6/5 (zahrada), parc. č. 6/8 (ostatní plocha), parc. č. 6/9 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (zahrada),
parc. č. 6/18 (trvalý travní porost), parc. č. 6/23 (ostatní plocha), parc. č. 6/25 (ostatní plocha),
parc. č. 12/1 (ostatní plocha), parc. č. 16/1 (ostatní plocha), parc. č. 20/1 (zahrada), parc. č. 24
(zahrada), parc. č. 58/2 (zahrada), parc. č. 61 (ostatní plocha), parc. č. 75/5 (zahrada), parc. č. 75/6
(zahrada), parc. č. 75/8 (zahrada), parc. č. 75/23 (zahrada), parc. č. 75/24 (zahrada), parc. č. 721/1
(ostatní plocha), parc. č. 721/10 (zahrada), parc. č. 721/11 (zahrada), parc. č. 734/1 (ostatní
plocha), parc. č. 734/11 (ostatní plocha), parc. č. 741/1 (ostatní plocha), parc. č. 743/1 (ostatní
plocha), parc. č. 744/1 (ostatní plocha), parc. č. 1042 (ostatní plocha), parc. č. 1076 (vodní plocha)
v katastrálním území Věžná.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Z kapacitních důvodů žadatele se doba platnosti územního rozhodnutí stanovuje na 5 let.
3. Vlastníci jednotlivých pozemků budou prokazatelně informováni o zahájení zemních prací.
4. Pro umístění stavby budou respektována stanoviska, závazné posudky a vyjádření orgánů,
organizací a účastníků řízení.
a/ Souhrnné stanovisko Městského úřadu Pacov, nám. Svobody 1 ze dne 19.9.2017, zn.:
MP/09188/2017/02
- za úsek ochrany zemědělského půdního fondu
• skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy na celé ploše a zajistit její hospodárné využití,
do doby použití budou kulturní vrstvy půdy uloženy podél výkopu, žadatel je povinen zajistit
ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetření
depote proti zaplevelení,
• skrývku kulturní vrstvy půdy po dokončení použít pro konečnou úpravu terénu okolo stavby a
zlepšit vlastnosti kulturních vrstev půdy na zbývající části pozemku.
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za úsek odpadového hospodářství
před užíváním stavby budou předloženy ke kontrole doklady vztahující se k nakládání
s odpady vzniklými při stavbě
- za odbor dopravy
• před zahájením výkopových prací nutno požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy o povolení
zvláštního užívání místní komunikace na provádění stavebních prací.
• nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží předávací protokol
nebo jiné sdělení týkající se opravy narušeného místa komunikace sepsané s jejím vlastníkem
/správcem/
• případné omezení provozu nutno projednat s Policií ČR DI Pelhřimov a požádat MěÚ Pacov,
odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené komunikace
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 15.2.2017 sp.zn.: 00642/2017/
• Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami
a pozemními komunikacemi a vedeními. Křížení toku bude vhodným způsobem označeno.
• Chránička pro vedení NN nebude zasahovat do průtočného profilu mostku a propustku.
Záměr bude projednán s vlastníkem těchto zařízení.
• Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro
likvidaci případné havárie. Stavební stroje budou mimo pracovní činnost odstaveny mimo
ochranné pásmo.
• Stavební materiál a případně zemina odebraná z výkopu nebude ukládána v místech, kde by
mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné
blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).
• Případné znečištění a narušení upraveného koryta vodního toku při realizaci přechodu kabelu
NN přes mostní konstrukce bude neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele. Výkopy v
blízkosti vodního toku budou po uložení vedení náležitě zhutněny a povrch výkopů bude
uveden do stavu, který odpovídá jeho dnešnímu způsobu využívání (osetí travní směsí,
živičný kryt komunikací ap.).
• Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok bude předem oznámeno
úsekovému technikovi Ing. Dalíkovi (tel. 724 614 057 e-mail: petr.dalik@pvl.cz). Po
ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených prací na dotčeném vodním
toku. Součástí protokolu bude zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení
křížení (situace, příčný řez, vše okótované).
• Povodí Vltavy, státní podnik, nenese zodpovědnost za případné škody způsobené chodem
velkých vod na budovaném zařízení. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti
vzniknout žádné škody ani náklady.
• Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu k provedení
stavby na jeho pozemcích a na pozemcích s právem hospodařit Povodím Vltavy dle jeho
požadavků.
• Umístění stavby se dotýká i stavby komunikace (mostku). Souhlas s provedením a umístěním
stavby je třeba získat i od vlastníka této komunikace.
• Uložení kabelu bude v souladu s případnými podmínkami dle rozhodnutí o stanovení OPVZ.
• Kabely budou uloženy ihned po zhotovení výkopu, výkop bude v bezprostřední návaznosti
zasypán a terén uveden do původního stavu.
• Při provádění zemních prací a ukládání kabelového vedení NN do země budou respektovány
požadavky normy ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.
• Výkop pro uložení kabelového vedení bude situován cca 0,5 m od JZ oplocení OPVZ I.
stupně (v dostatečné vzdálenosti od prameniště).
• Výkop pro uložení kabelového vedení v OPVZ bude široký maximálně 35 cm a bude
zahlouben do hloubky maximálně 80 cm pod stávajícím terénem (70 cm - uložení kabelového
vedení, 8 cm - pískové lože pod kabelovým vedením). V této hloubce nebude přerušen
pramenní vývěr, který se dle provozního řádu skupinového vodovodu Dobrá Voda u Pacova
nachází v hloubce cca 2,0 m pod stávajícím terénem.
• Výkopové práce budou v OPVZ I. stupně prováděny pouze ručně, z důvodu eliminace
možného ohrožení jakosti podzemní vody stávajícího prameniště úkapovými látkami z
mechanizace, z důvodu nadměrného pojezdu a likvidace travnaté plochy v OPVZ I. stupně
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(viz. zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 7 a 8).
Před započetím výkopových prací bude travní drn v OPVZ I. stupně šetrně sejmut a uložen
pro opětovné vrácení zpět se skrápěním vodou po dobu provádění výkopových prací, tj. mezi
jeho vytěžením a opětovným osazením do terénu.
• Travní pokryv a rostlinstvo v OPVZ I. stupně v okolí rýhy v rozsahu dočasného záboru bude
účinně ochráněno proti poškození.
• Zpětný zásyp rýhy v OPVZ bude dostatečně zhutněn tak, aby nedošlo k prosednutí terénu ve
stopě rýhy.
• Práce v OPVZ budou ukončeny zpětným navrácením travního drnu s jeho mírným zatlačením
do podkladu a zalitím vodou.
• Pozemek v rozsahu dočasného záboru v OPVZ I. stupně bude řádně uklizen tak, aby byly
splněny podmínky zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• Během výkopových prací bude v OPVZ zajištěn geologický dozor.
b/ Krajské ředitelství Policie Kraje vysočina, územní odbor Pelhřimov, DU, Pražská 1738 ze dne
10.8.2016, č.j.: KRPJ-80251-2/ČJ-2016-161706-DING
• pokud bude realizací dotčena pozemní komunikace bude v dostatečném časovém předstihu
předložen návrh dopravně inženýrského opatření k písemnému vyjádření a požádáno dle § 25
zák.č. 12/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, o souhlas se
zvláštním užíváním komunikace.
c/ Archaia Brno, Bezručova 78/15 ze dne 12.2.2016
• Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci oprávněné k
provedení archeologického výzkumu na předmětné stavbě v souladu s odbornými standardy,
v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných archeologických situací a
movitých archeologických nálezů
• Stavebník předloží nálezovou zprávu k oznámení o užívání stavby.
d/ Národní památkový ústav, územní pracoviště v Telči, Hradecká 6 ze dne 13.7.2016, č.j.: NPÚ372/50928/2016 a Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody
1 ze dne 3.8.20116, zn.: MP/06660/2016/06
• Výměna pojistkové skříně v ohradní zdi kostela za větší nebude provedena, nová pojistková
skříň bude stejných rozměrů a s povrchovou úpravou v hrubé struktuře s barvou dle omítky
zdi nebo bude v pilíři mimo KP.
• Případný vzniklý prostor po stávající pojistkové skříni, který již nebude funkční bude
odstraněn, a vzniklý otvor bude zapraven vápennou maltou a kamenem a povrch vápennou
omítkou.
e/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 ze dne 27.6.2016, zn.:
33797/2016-242-Ga, ze dne 8.8.2016, zn.: 42032/2016-242-Ga
• Budou splněny podmínky obsažené ve stanovisku vodoprávního úřadu Městského úřadu
Pacov
f/ Obec Kámen, Kámen 2 ze dne 4.8.2016, č.j.: 160804/078, ze dne 11.1.2016, č.j.: 20160107/u6b
• V dotčených pozemcích se nachází kanalizační ai vodovodní sítě ve vlastnictví obce.
g/ VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544 ze dne 22.2.2016, j.č. C/93/16/899
• Při realizaci budou dodržena ochranná pásma vodovodních rozvodů
• Před zahájením zemních prací bude provedeno přesné vytyčení vodovodního řadu včetně
přípojek na místě samém, což po objednání učiní středisko v Pacově, p. Růžek, současně
upřesní případné další požadavky.
h/ Krajská správa a údržba silnic Vysočina, Technicko-správní odd. Pelhřimov, Myslotínská 1887
ze dne 28.6.2016, zn.: 6906/2016
• Před zahájením stavebních prací uzavře investor s KSÚS Vysočiny, TSO Pelhřimov „
Smlouvu o podmínkách zřízení stavby „
• Startovací jámy budou mimo zpevněnou část sil. tělesa.
• Výkopek nebude ukládán na vozovku.
•
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ch/ E.ON Servisní s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne 27.3.2016 zn.: M1841616171287
• V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení
VN, distribuční trafostanice VN/NN
• Při provádění stavby nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zák. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrický proudem.
• Přesné vytýčení distribuční sítě zajistí Milan Plášil, tel. 56531-4425, e-mail:
milan.plasil@eon.cz
i/ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 2.2.2016, č.j.:
525523/16
• Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací /dále jen SEK/.
• Před zahájením prací stavebník požádá o stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK,
případně k přeložení SEK – Eva Pyroutková, tel.: 420602428844, e-mail: eva.
pyroutkova@02.cz.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:
Dne 14.8.2017 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 4.9.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
20.9.2017.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6.11.2017,
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Projektová dokumentace byla upravena dle požadavku
účastníků řízení, jedná se o dílčí úpravu.
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. Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury, která je prováděna v zastavěném území
obce.
Stanoviska sdělili:
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody 1 ze dne
15.2.2017, sp. zn.: 00642/2017/
Souhrnné stanovisko Městského úřadu Pacov, nám. Svobody 1 ze dne 19.9.2017, zn.:
MP/09188/2017/02
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240 ze dne
13.9.2017, č.j.: HSJI-5030-2/PE-2017
Krajské ředitelství Policie Kraje vysočina, územní odbor Pelhřimov, DU, Pražská 1738 ze dne
10.8.2016, č.j.: KRPJ-80251-2/ČJ-2016-161706-DING
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, Technicko-správní odd. Pelhřimov, Myslotínská 1887
ze dne 28.6.2016, zn.: 6906/2016
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, nám. Svobody 21 ze dne 31.8.2016, sp.zn.:
OD.09356/2016/Pa
Archaia Brno, Bezručova 78/15 ze dne 12.2.2016
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Národní památkový ústav, územní pracoviště v Telči, Hradecká 6 ze dne 13.7.2016, č.j.: NPÚ372/50928/2016
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody 1 ze dne
3.8.20116, zn.: MP/06660/2016/06
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 ze dne 27.6.2016, zn.: 33797/2016242-Ga, ze dne 8.8.2016, zn.: 42032/2016-242-Ga
Obec Kámen, Kámen 2 ze dne 4.8.2016, č.j.: 160804/078
Obec Věžná, Věžná 1 ze dne 11.1.2016, č.j.: 20160107/u6b
VoKa – ekologické stavby, s.r.o. Spojovací 1539, Humpolec ze dne 15.2.2016
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544 ze dne 22.2.2016, j.č. C/93/16/899
E.ON Servisní s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne 27.3.2016 zn.: M1841616171287
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 2.2.2016, č.j.:
525523/16

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: Římskokatolická farnost Věžná, Kraj Vysočina, ČR - Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov, Státní pozemkový
úřad, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Ing. Milan Šafář, CSc., Božena Šafářová, Petr
Bíba, Miloslav Klíma, Marta Klímová, Eva Kořenářová, Ing. Božena Adámková, Jaromír Motlík,
Hana Motlíková, Ing. Pavel Filípek, Dana Filípková, Josef Jirků, Bohumila Jirků, Jaroslav Němec,
Marie Fialová, Martin Jílek, Jiří Janů, Jaroslava Janů, Jan Grössl, Jaroslav Hladík, Miroslav Hladík,
Miluše Chalupová, Miloslav Svadba, Josef Obertík, Zemědělské družstvo Kámen, Miroslav Karásek,
Ing. Milan Karásek, Ing. Jiří Látal, Ing. Hana Látalová, Milada Hyklová, Obec Věžná, Petr Pomazal,
Alena Pomazalová, Jan Dubišar, Obec Kámen, Ing. Milan Jirků, Jiří Kotrba, Blanka Kotrbová,
Miloslava Havelková, Jana Emmerová, Stanislav Budín, Dagmar Šmausová, Marta Dostálová, E.ON
Česká republika, s. r. o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Milan Hvozdovský
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina 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 také
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo
16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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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.

Josef S m e t a n a
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 10.10.2017.
Obdrží:
navrhovatelé (stavebník)
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, zastoupená spol. MAŠEK ELEKTRO s.r.o., IDDS: t4zkgmv
účastníci územního řízení
Římskokatolická farnost Věžná, Mariánské náměstí č.p. 84, 394 94 Černovice u Tábora
Kraj Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, Technicko-správní odd.
Pelhřimov,, příspěvková organizace, IDDs: 3qdnp8g
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov, U
Stínadel č.p. 1317, 393 01 Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Ing. Milan Šafář, CSc., Věžná č.p. 35, 395 01 Pacov
Božena Šafářová, Věžná č.p. 35, 395 01 Pacov
Petr Bíba, Pražská č.p. 1431, 393 01 Pelhřimov
Miloslav Klíma, Viklefova č.p. 1722/5, 130 00 Praha 3-Žižkov
Marta Klímová, Viklefova č.p. 1722/5, 130 00 Praha 3-Žižkov
Eva Kořenářová, V Drážkách č.p. 830, 583 01 Chotěboř
Ing. Božena Adámková, Na Vlčovce č.p. 2040/2b, 160 00 Praha 6-Dejvice
Jaromír Motlík, Pod stanicí č.p. 681/22, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Hana Motlíková, Pod stanicí č.p. 681/22, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Ing. Pavel Filípek, Malkovského č.p. 594, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Dana Filípková, Malkovského č.p. 594, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Josef Jirků, Severní č.p. 706/19, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Bohumila Jirků, Severní č.p. 706/19, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jaroslav Němec, Husova č.p. 734, 393 01 Pelhřimov
Marie Fialová, Ondřejovická č.p. 885, 395 01 Pacov
Martin Jílek, Příčná č.p. 728, 391 11 Planá nad Lužnicí
Jiří Janů, Věžná č.p. 38, 395 01 Pacov
Jaroslava Janů, Věžná č.p. 38, 395 01 Pacov
Jan Grössl, Za horou č.e. 15, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Jaroslav Hladík, Komenského č.p. 1316/59, 390 02 Tábor 2
Miroslav Hladík, Bechyňská č.p. 2888, 390 01 Tábor 1
Miluše Chalupová, Chýnovská č.p. 487, Měšice, 391 56 Tábor 4
Miloslav Svadba, Na Sadech č.p. 721, 394 94 Černovice u Tábora
Josef Obertík, Josefa Hory č.p. 610/17, 589 01 Třešť
Zemědělské družstvo Kámen, IDDS: vhrcwke
Miroslav Karásek, U školy č.p. 711, 664 07 Pozořice
Ing. Milan Karásek, Za Humny č.p. 246, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim
Ing. Jiří Látal, Pod lysinami č.p. 476/2, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Ing. Hana Látalová, Pod lysinami č.p. 476/2, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Milada Hyklová, Chvojenecká č.p. 183, Praha 9-Vinoř, 190 17 Praha 917
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Obec Věžná, IDDS: jscauac
Petr Pomazal, Brná č.p. 40, Věžná, 395 01 Pacov
Alena Pomazalová, Brná č.p. 40, Věžná, 395 01 Pacov
Jan Dubišar, Věžná č.p. 21, 395 01 Pacov
Obec Kámen, IDDS: eixaty3
Ing. Milan Jirků, IDDS: 6zkkscd
Jiří Kotrba, Věžná č.p. 46, 395 01 Pacov
Blanka Kotrbová, Věžná č.p. 46, 395 01 Pacov
Miloslava Havelková, F. B. Vaňka č.p. 1828, 393 01 Pelhřimov
Jana Emmerová, Sadová č.p. 756, 393 01 Pelhřimov
Stanislav Budín, Krátká č.p. 47, Otvice, 431 11 Jirkov 1
Dagmar Šmausová, Na domovině č.p. 692/18, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
Marta Dostálová, Karasova č.p. 1170/16, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Milan Hvozdovský, Moraveč č.p. 10, 393 01 Pelhřimov
Jiří Melichařík, Věžná č.p. 19, 395 01 Pacov
Marta Melichaříková, Věžná 19, 395 01 Pacov
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, IDDS: xbtbhcm
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, IDDS: xbtbhcm
ostatní
E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů
na úředních deskách Městského úřadu Pacov a Obecního úřadu Věžná, zároveň je toto rozhodnutí
zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Pacov.
Účinky doručení nastávají posledním dnem 15 denní lhůty, po kterou bylo rozhodnutí zveřejněno na
úřední desce Městského úřadu Pacov.
Vyvěšeno dne…………………………….

Sejmuto dne………………………………

Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

