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-veřejná vyhláška- 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) 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 § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.4.2017 
podal 

E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01  České Budějovice 1, 
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 
2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, 
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IČO 25185969, Katovická 
č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

(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 

Polka - demontáž TS, venkovní VN, kabelizace, č.s. 1040007332 
 

(dále jen "stavba")  

na pozemku č. 33(st) - zastavěná plocha a nádvoří), č. 34(st.) - zastavěná plocha a 
nádvoří, č. 42(st.) - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 33/1 - trvalý travní porost, ZPF, 
parc. č. 33/17 - ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 33/18 - ostatní plocha, neplodná 
půda, parc. č. 33/20 - trvalý travní porost, ZPF, parc. č. 33/21 - trvalý travní porost, ZPF, 
parc. č. 34/4 - trvalý travní porost, ZPF, parc. č. 34/10 - trvalý travní porost, ZPF, parc. č. 
34/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 34/13 - trvalý travní porost ZPF, parc. 
č. 34/16 - trvalý travní porost, ZPF, parc. č. 238/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
parc. č. 238/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 248 - vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, v k.ú území Račí, obec Horní Vltavice, na 
pozemku č. 53(st.) - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 220/2 - trvalý travní porost, ZPF 
a na parc. č. 387 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k.ú. 
Žlíbky, obec Horní Vltavice. 
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Druh a účel umisťované stavby: 
Jedná se o náhradu vzdušného vedení NN, které napájí stávající objekty v k.ú. Račí, obec 
Horní Vltavice. Stávající venkovní vedení NN bude nahrazeno novým zemním kabelovým 
vedením NN, které bude vyvedeno z nově osazené průběžné trafostanice, vřazené do trasy 
vedení VN.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení 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.  Investor je zejména povinen. 
- co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 
poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 
- při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování 
zemědělského půdního fondu, 
- po dokončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, 
aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině 
podle plánu rekultivace. 

3. Investor je povinen dodržet podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze 
dne 4.12.2014 č.j. SUSJcK-19831/2014. 

4. Účastník řízení AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry č.p. 83, 340 22  Nýrsko požaduje informovat 
14 dnů před zahájením stavebních prací (demontáž zařízení) na tel. č. 603 309 828, e-mail: 
prasnicka@isats.cz. 

5. Investor je dále dbát ochrany sítí a dodržovat podmínky obsažené ve vyjádřeních správců 
těchto sítí (E.ON, CETIN), které jsou nedílnou součástí dokladové části PD. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1 
PhDr. Václav Slavík, nar. 14.11.1964, Horáčkova č.p. 1212/19, 140 00  Praha 4-Krč 
Ondřej Hanko, nar. 9.3.1946, Račí č.p. 23, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Kristina Ichová, nar. 20.5.1938, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I 
Michaela Voldřichová, nar. 31.1.1974, Račí č.p. 5, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická č.p. 916, 383 11  
Prachatice 
TORDAL s.r.o., V Chotejně č.p. 700/7, Hostivař, 102 00  Praha 102 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry č.p. 83, 340 22  Nýrsko 
Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice č.p. 80, 384 91  Horní Vltavice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.4.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání v kanceláři stavebního úřadu na 
den 13.6.2017. Jednání se zúčastnil zástupce žadatele Luděk Kříž, zástupce účastníka řízení  
AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry č.p. 83, 340 22  Nýrsko Ing. Miroslav Prašnička a za stavební 
úřad Ing. Vlasta Klimová. O průběhu jednání byl sepsán protokol.  
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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. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Vimperk, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 2.2.2017 č.j. 
MUVPK-ŽP 1567/17-TUM-649/17. 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí (bod II.2). 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského 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 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. 

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. 
 
 
 
  
 
 
 
Ing. Václav Kokštein 
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 20000 Kč byl zaplacen dne 10.5.2017. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IDDS: x8h3m4w 
 sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
 zastoupení pro: E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
  zastoupení pro: E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
PhDr. Václav Slavík, Horáčkova č.p. 1212/19, 140 00  Praha 4-Krč 
Ondřej Hanko, Račí č.p. 23, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Kristina Ichová, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I 
Michaela Voldřichová, Račí č.p. 5, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, IDDS: cadk8eb 
 sídlo: Žernovická č.p. 916, 383 11  Prachatice 
TORDAL s.r.o., IDDS: 8ym7u2n 
 sídlo: V Chotejně č.p. 700/7, Hostivař, 102 00  Praha 102 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
AQUA ENERGIE s.r.o., IDDS: knrzg2j 
 sídlo: Hamry č.p. 83, 340 22  Nýrsko 
Obec Horní Vltavice, IDDS: 3a5b2k8 
 sídlo: Horní Vltavice č.p. 80, 384 91  Horní Vltavice 
  
dotčené orgány 
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk 
 sídlo: 1. máje č.p. 260/19, 385 01  Vimperk II 
Městský úřad Vimperk, Odbor dopravy a SH, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01  Vimperk 
Městský úřad Vimperk, Odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01  Vimperk 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
 sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 1 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 
 sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01  České Budějovice 1 
  
ostatní 
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZDÍKOVSKA, IDDS: gtuwd5c 
 sídlo: Zdíkov č.p. 235, 384 72  Zdíkov 
Spolek na ochranu šumavské přírody, Pod Homolkou č.p. 51/39, 385 01  Vimperk III 
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01  Vimperk I 
 


		2017-06-15T13:59:16+0200
	ds




