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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 úřad“ a 
"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 17.9.2019 podala 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01  České Budějovice 1, kterou zastupuje  

SETERM CB, a. s., IČO 26031949, Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice 3, 370 10  
České Budějovice 10, kterou zastupuje  

Ing. Luboš Doležal, IČO 11337052, Dlouhá č.p. 93, 383 01  Prachatice I 

(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 

Račí - úprava NN čp. 7 a čp. 25, č. st. 1040016172 
 

na pozemcích parc. č. 3/2 (st.) (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23/6 (ostatní plocha), 
parc. č. 23/7 (ostatní plocha), parc. č. 36/1 (trvalý travní porost), parc. č. 72/6 (ostatní plocha), 

parc. č. 238/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Račí, obec Horní Vltavice  

(dále jen "stavba"). 
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Popis umisťované stavby: 
Předmětem stavby je úprava sítě VN a NN. Nahrazení stávajícího venkovního vedení novým 
kabelovým vedením NN. Výměna trafostanice a posun jejího umístění dále od stromoví. 
Od nově umístěné trafostanice (TS) na p. č. 36/1 v k. ú. Račí  se povedou souběžně 4 kabely 
až ke stávající TS, kde se dva z nich naspojkují a provede se napojení objektů čp. 25 a čp. 7 
kabelem NAYY-J 4x50. Připojení čp. 25 se provede přes p. č. 238/1 k. ú. Račí podvrtem a dále 
přes p. č. 23/6 v k. ú. Račí, kde se v  bodě N01 u branky poblíž čp. 25 umístí nový plastový pilíř 
se skříní, odkud se kabelem NYY 4x10 připojí objekt č. p. 25 do stávajícího rozvaděče. 
Připojení objektu čp. 7 kabelem NAYY-J 4x50 přes p. č. 36/1, 72/6, 238/1 k. ú. Račí až do nové 
plastové skříně v bodě N02 na venkovní zdi objektu čp. 7 Račí. 

 
 

II. Stanoví tyto podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 36/1, 238/1, 23/6, 23/7, 72/6 a 3/2(st.) v 
katastrálním území Račí, obec Horní Vltavice, jak je zřejmé z ověřených situací – situace 
projektovaného vedení NN D2. 1. v měřítku 1:500 a situace demontovaného vedení NN D2. 2. 
v měřítku 1:500, které obsahují výkres současného stavu území se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavební pozemek umisťované stavby se vymezuje částmi výše uvedených dotčených 
pozemků v rozsahu potřebném pro realizaci stavby a její užívání, tzn. částmi pozemků určenými 
pro umístění jednotlivých stavebních objektů včetně jejich ochranných pásem.  

3. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované Ing. Lubošem 
Doležalem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT – 0100748 v září 2019.  

4. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) a je nutné respektovat 
podmínky ochrany sítí dané vyjádřením správce sítě elektronických komunikací CETIN a.s. ze 
dne 15.1.2019,  č.j.510143/19. 

5. Stavba bude probíhat v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrické sítě) 
vlastníka a provozovatele společnosti E.ON Distribuce, a.s., která se  dne 14.1.2019, č.j. 
M18391-16298130 vyjádřila a stanovila 14 bodů podmínek pro stavbu. 

6. Ke stavbě vydala závazné souhlasné stanovisko Správa Národního parku Šumava dne 
8.8.2019 pod č. j. SZNPS 06717/2019/2-NPS 07852/2019 a stanovila 5 podmínek pro umístění 
a provedení stavby, a sice: 

• postup provádění stavby bude co nejvíce šetřit přírodní prostředí, pracovní pruh výkopů 
nesmí překročit šíři 4 m, podmáčená místa neodvodňovat, mimo komunikace či 
zpevněné plochy nesmí být zřizovány žádné skládky materiálu ani zařízení staveniště 

• způsob provádění stavby, který bude v souladu s podmínkou č. 1, je nutné při vlastní 
realizaci stavby dodržet 

• při realizaci stavby je nutné dodržet opatření pro ochranu dřevin nacházejících se v 
blízkosti trasy kabelu NN 

• po skončení stavebních prací bude narušený půdní povrch upraven do stavu blízkému 
stavu původnímu, obnažené plochy nebudou osévány.  

• Správa NPŠ bude informována min. 7 dní předem o zahájení stavebních prací 
  

7. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se 
stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.  
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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 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.9.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Jelikož je stavba umisťována v území, kde není zpracován územní plán, oznámil stavební úřad 
opatřením ze dne 11.10.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům veřejnou vyhláškou. Zároveň nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na 
místě na den 12.11.2019. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námitky a závazná 
stanoviska, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při veřejném projednání. Jednání se zúčastnili: 
Ing. Luboš Doležal pověřený zastupováním žadatele, Jan Ištok, Kristina Ichová – vlastníci 
pozemků dotčených stavbou, Marcela Štěrbová a Jana Randáková – referentky stavebního 
úřadu. O jednání byl sepsán protokol, kde účastníci neuplatnili žádné námitky, a nedoložili ani 
žádná vyjádření či důkazy.  

Na základě posouzení záměru stavby podle § 90 stavebního zákona, dokumentace přiložené 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, dalších podkladů a výsledku 
územního řízení, stavební úřad zjistil, že umístění stavby není v rozporu se schválenou územní 
studií krajiny ORP Vimperk, která umožňuje umístit zemní kabely v nezastavěném území a s 
územní studií veřejného prostranství ORP schválenou dne 29.04.2019, která řeší sídlo obce 
Horní Vltavice. Stavba vyhovuje stávajícím podmínkám v území, nejsou s ní spojeny problémy 
ani rizika s ohledem na veřejné zdraví nebo na životní prostředí a nemá vliv na veřejnou 
infrastrukturu. Z hlediska úkolů územního plánování jsou splněny požadavky na využití veřejné 
infrastruktury. Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních 
předpisů i s dalšími právními předpisy. Není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a jejím 
umístěním nebudou ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.  
 
Stavební úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí o umístění stavby, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.. 

 

Stanoviska sdělili: 
CETIN, a. s. správce sítě elektronických komunikací - vyjádření dne 15.1.2019, č.j.510143/19 
E.ON Distribuce, a.s., vyjádření o existenci sítí distribuční soustavy (el.síť) ze dne 14.1.2019, 
č.j. M18391-16298130 
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí souhlas dne 13.6.2019 č.j. MUVPK-ŽP 
19519/19-HEM 
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování dne 9.10.2019 č.j. MUVP-VÚP 
34293/19-SEB 
Správa Národního parku Šumava souhlas dne 8.8.2019 č.j. SZNPS 06717/2019/2-NPS 
07852/2019 
Stavební úřad zjistil soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
a) E.ON Distribuce, a. s., pověřený zastupováním na základě plné moci Ing. Luboš Doležal, 

IČO 11337052 - žadatel 
b) Obec Horní Vltavice  - obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn  
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

a) Vlastníci pozemků, na kterých má být stavební záměr uskutečněn: Jan Ištok – vlastník p. 
č. 23/6, 36/1 k. ú. Račí, Kristina Ichová – vlastník p. č. 72/6 k. ú. Račí, Martin Friček a 
Pavla Fričková – spoluvlastníci p. č. 3/2(st.) k. ú. Račí, Michal Ištok – vlastník p. č. 238/1 
k. ú. Račí, Státní pozemkový úřad – vlastník p. č. 23/7 k. ú. Račí  

b) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám anebo 
pozemkům: Ištoková Milena – p. č. 41(st.)  k. ú. Račí a čp. 25 Račí, Ištok Jan - p. č. 72/2 
k. ú. Račí, Lesy České republiky, s.p. – p. č. 78/1 v k. ú. Račí, Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s. – vlastník a správce sítě el.komunikací, E.ON Distribuce, a.s. -  
vlastník a provozovatel zařízení distribuční soustavy el. sitě   

 
Dotčené orgány 

Správa Národního parku Šumava, MěÚ Vimperk, odbor ŽP,  MěÚ Vimperk, odbor VÚP 
 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 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, 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 
 
 
 
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 18.10.2019. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Doležal Luboš, Ing., IDDS: hvfw3xa 
 sídlo: Dlouhá č.p. 93, 383 01  Prachatice I 
 zastoupení pro: SETERM CB, a. s., Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice 3, 370 
10  České Budějovice 10 
  zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 



Č.j. MUVPK-VÚP 39500/19-STE str. 5 

 
Jan Ištok, Račí č.p. 25, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Kristina Ichová, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I 
Michal Ištok, Račí č.p. 12, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Martin Friček, Račí č.p. 7, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Pavla Fričková, Račí č.p. 7, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
Obec Horní Vltavice, IDDS: 3a5b2k8 
 sídlo: Horní Vltavice č.p. 80, 384 91  Horní Vltavice 
Milena Ištoková, Račí č.p. 25, Horní Vltavice, 385 01  Vimperk 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17  Vimperk (OH, 
ZPF) 
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17  
Vimperk I (ÚÚP) 
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk 
 sídlo: 1. máje č.p. 260/19, 385 01  Vimperk II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení o rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Obec Horní Vltavice (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené) 
MěÚ Vimperk – na elektronické adrese www.vimperk.cz, odbor HB ( 2x – 1x vyvěsit na místě 
obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené) 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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