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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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.4.2019 
podal 

Ing. Jan Tačner, nar. 8.12.1988, Jaselská č.p. 1131/5, Beroun-Město, 266 01  Beroun 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 

Přípojka NN - Račí č.p.1, k.ú. Račí  a k.ú. Horní Vltavice 

na pozemku parc. č. 166/2 (trvalý travní porost, ZPF), parc. č. 409/1 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) v k.ú. Horní Vltavice, parc.č. 9/2(st.) (zastavěná plocha a nádvoří, bydlení), parc.č. 
48(st.) (zastavěná plocha a nádvoří, tech.vyb.), parc. č. 111/4 (ostatní plocha, neplodná půda), 
parc. č. 123/1 (trvalý travní porost, ZPF), parc.č. 124/1 (trvalý travní porost, ZPF), parc. č. 159/5 
(trvalý travní porost, ZPF), parc. č. 240 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Račí, obec 

Horní Vltavice (dále jen "stavba"). 

. 
Popis umisťované stavby: 

Předmětem stavby je přípojka NN od stávajícího zařízení E.ON Distribuce, a.s. do objektu 
č.p.1 v k.ú. Račí, obec Horní Vltavice. 
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II. Stanoví tyto podmínky pro umístění stavby: 

1.  Stavba bude umístěna na pozemcích p.č.166/2, 409/1 v k.ú. Horní Vltavice, obec Horní 
Vltavice a p.č. 9/2(st.), 48(st.), 111/4, 123/1, 124/1, 159/5, 240 v k.ú. Račí, obec Horní Vltavice 
jak je zřejmé z ověřené situace na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:1000 která obsahuje 
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. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se 
stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby. 
4. Při stavbě je nutné respektovat podmínky správce sítí elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dané vyjádřením ze dne 15.3.2019 č.j.553934/19. 
5. Stavba bude probíhat v ochraném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví  E.ON 
Distribuce, a.s. a je nutné dodržet podmínky ochrany sítě dané vyjádřením ze dne 12.3.2019 
č.j.P20695-16307669. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Jan Tačner, nar. 8.12.1988, Jaselská č.p. 1131/5, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.4.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 10.4.2019 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům dle § 18 odst. 5 stavebního zákona – 
umístění stavby v nezastavěném území. Jelikož se jedná o území, které nemá územní plán, 
proběhlo toto oznámení veřejnou vyhláškou podle § 87 odst.2 stavebního zákona. Současně 
stavební úřad nařídil ústní jednání na místě stavby na den 14.5.2019, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol. Jednání se zúčastnili Ing. Jan Tačner, Jaselská č.p. 1131/5, Beroun-Město, 
266 01  Beroun 1 – žadatel a Jaroslav Jíně, Hoslovice č.p. 43, 387 19  Čestice – účastník 
řízení. 

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 je v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních předpisů a obecnými požadavky na 
využívání území a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených 
orgánů a jejím umístěním nebudou ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení 
a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí o umístění stavby. 

Stanoviska sdělili: 
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne 
25.3.2019 č.j. 9926/19-SEB-2072/19 
Správa Národního parku Šumava dne 2.1.2019 č.j. NPS-00729/2019 
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí vyjádření dne 4.1.2019 č.j. ŽP-34/19-
BER-156/1 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona  
a) Žadatel 
Ing. Jan Tačner, nar. 8.12.1988 
b) Obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn  
Obec Horní Vltavice, IČ 00250422  
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Účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona 

a) Vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn 
Ing. Jan Tačner – p.č. 9/2(st.) a 124/1 v k.ú. Račí, obec Horní Vltavice 
Kristina Ichová, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I – p.č. 123/1 v k.ú. Račí, obec Horní 
Vltavice; p.č.166/2 v k.ú Horní Vltavice, obec Horní Vltavice 
Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice č.p. 80, 384 91  Horní Vltavice – p.č. 409/1 v k.ú Horní 
Vltavice, obec Horní Vltavice 
Jaroslav Jíně, Hoslovice č.p. 43, 387 19  Čestice – p.č. 240, 111/4, 159/5 a 48(st.) v k.ú. 
Račí, obec Horní Vltavice 
b) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům 
Kristina Ichová, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I – p.č. 159/1 v k.ú. Račí, obec Horní 
Vltavice 
Jaroslav Jíně, Hoslovice č.p. 43, 387 19  Čestice – p.č.111/5 v k.ú. Račí, obec Horní 
Vltavice 
 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 
E.ON Distribuce, a. s. 
 

Dotčené orgány 
Správa Národního parku Šumava 
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí 

 
 

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 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 
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Toto oznámení 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 
MěÚ Vimperk – 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. 
 
 
 
 
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 17.4.2019. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Jan Tačner, Jaselská č.p. 1131/5, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1 
Obec Horní Vltavice, IDDS: 3a5b2k8 
 sídlo: Horní Vltavice č.p. 80, 384 91  Horní Vltavice 
Kristina Ichová, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I 
Jaroslav Jíně, Hoslovice č.p. 43, 387 19  Čestice 
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 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17  
Vimperk I 
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk 
 sídlo: 1. máje č.p. 260/19, 385 01  Vimperk II 
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17  Vimperk 
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