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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

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 §18 odst.5, § 84 až § 90 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 4.12.2019 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  

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 

Kubova Huť - rek. VN, TS ČSTV, NN - kab., č. st. 1040011825 
 

na pozemcích parc. č. 83/102 (trvalý travní porost), parc. č. 87/14 (ostatní plocha), parc. č. 
87/15 (ostatní plocha), parc. č. 87/37 (trvalý travní porost), parc. č. 381/1 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Horní Vltavice, obec Horní Vltavice; st. p. 14/4 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 141/3 (ostatní plocha), parc. č. 143/1 (trvalý travní porost), parc. č. 156/1 

(ostatní plocha), parc. č. 158 (ostatní plocha), parc. č. 160 (ostatní plocha), parc. č. 165 (ostatní 
plocha), parc. č. 167 (ostatní plocha), parc. č. 168 (ostatní plocha), parc. č. 174 (ostatní plocha), 

parc. č. 176 (ostatní plocha), parc. č. 185 (ostatní plocha), parc. č. 394 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Kubova Huť, obec Kubova Huť (dále jen "stavba"). 
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Popis umisťované stavby: 

Náhrada stávajícího venkovního vedení NN novým zemním kabelovým vedením. Trasa 
nového vedení je navržena podél hlavní silnice I/4 směrem z okrajové části obce Kubova 
Huť na Horní Vltavici. Současně bude provedena rekonstrukce stávající příhradové 
trafostanice umístěné na p. č. 141/3 k. ú. Kubova Huť. V trase demontovaného venkovního 
vedení se osadí celkem 5 plastových pilířů v k. ú. Kubova Huť a jeden plast. pilíř v k. ú. 
Horní Vltavice namísto střešníku na č. p. 67 Horní Vltavice. Použité vedení bude v trase 
TS-01 kabelem NAYY 4x50mm2 v délce 11m, v trase TS-06 kabelem NAYY 4x95 mm2 v 
délce 643 m. Přechod silnice I. třídy bude řešen protlakem v délce 13m. 

 
 

II. Stanoví tyto podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 83/102, parc. č. 87/14, parc. č. 87/15, parc. č. 
87/37, parc. č. 381/1 v katastrálním území Horní Vltavice, obec Horní Vltavice a na pozemcích 
parc. č. st. p. 14/4, parc. č. 141/3, parc. č. 143/1, parc. č. 156/1, parc. č. 158, parc. č. 160, parc. 
č. 165, parc. č. 167, parc. č. 168, parc. č. 174, parc. č. 176, parc. č. 185, parc. č. 394 v 
katastrálním území Kubova Huť, obec Kubova Huť, jak je zřejmé z ověřených situací – Celkové 
situace stavby C2 v měřítku 1:2000 a  situací stavby C3, C4, C5 v měřítku 1:500, které obsahují 
výkres současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků, 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. 

 
 

III. Stanoví tyto podmínky pro provedení stavby: 

Jelikož se jedná se o stavbu, která podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákona 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, tedy realizovat ji bude možné po nabytí právní moci 
tohoto územního rozhodnutí, stavební úřad stanovuje zároveň podmínky pro provedení stavby. 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, 
vypracované Milanem Brejchou, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, 
ČKAIT 0100747, Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, který 
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
bezpečnost a proveditelnost stavby podle této ověřené dokumentace. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou 
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, který při realizaci 
stavby zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Dodavatel bude vybrán stavebníkem na základě výběrového řízení. 

Před započetím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín 
zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny 
v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.  
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3. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/20009 Sb., o technických požadavcích 
na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení 
staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

5. Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním 
úřadem během jejího průběhu. Po ukončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka 
stavby. 

6. Případné zábory pozemků pro zařízení staveniště a uložení materiálu budou předem 
povoleny jeho vlastníky. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích 
a stavbách. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu. 

7. Před započetím prací na stavbě stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby 
a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

8. Veškerý vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

9. Souhlas se stavbou na dotčeném pozemku p. č. 381/1 k. ú. Horní Vltavice ve vlastnictví 
České republiky ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice ze dne 
15.10.2019 zn. 6901/19/32210/4/EN je dán podmínkami, které byly zapracovány do projektové 
dokumentace předložené v tomto územním řízení.  
 
10. Při stavbě dojde ke střetu se zařízením distribuční soustavy (elektrické sítě) ve vlastnictví a 
správě  E.ON Distribuce, a.s., a sice : Nadzemním vedením VN, distribuční trafostanice VN/NN, 
podzemním vedením NN a nadzemním vedením NN. Při provádění stavby je nutné dodržet 
podmínky dané ve vyjádření ze dne 18.9.2019 zn. M18391-26007677 (viz. dokladová část) a 
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo 
zdraví osob elektrickým proudem. Práce budou probíhat v ochranném pásmu těchto zařízení a 
podmínky se týkají dodržení bezpečnosti při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou 
ohrozit předmětné zařízení distribuční soustavy. 

11. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací v provozování společnosti 
CETIN, a. s. Ve vyjádření ze dne 9.10.2019 č. j. 754358/19 všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací (viz. dokladová část).  

12. Dle yyjádření Obce Horní Vltavice ze dne 7.11.2019 se v zájmovém území stavby na 
pozemku p. č. 87/37 v k. ú. Horní Vltavice nachází původní kopaná studna a prameniště. Obec 
Horní Vltavice požaduje před prováděním stavby vytyčení studny pracovníkem obce a 
zachování  funkčnosti vodního objektu. 

 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

1. Po skončení stavby budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby. 

2. Dokončená stavba může být trvale užívána podle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze 
na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník 
po skončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona, a to podle § 18 i) vyhlášky č. 503 
/ 2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu a dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503 / 2006 Sb. 
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Před zahájením zemních prací si stavebník zajistí aktuální informaci o existenci 
podzemních staveb technické infrastruktury a zajistí jejich ochranu. 

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 
Mgr. Lucie Menclová, nar. 26.5.1977, Chrustenice č.p. 267, 267 12  Loděnice u Berouna 
Ing. Vladimír Fiala, nar. 25.9.1953, Nezvěstická č.p. 607, 332 03  Šťáhlavy 
Miroslava Fialová, nar. 21.7.1956, Nezvěstická č.p. 607, 332 03  Šťáhlavy 
Kristina Ichová, nar. 20.5.1938, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I 
SKI - KLUB Strakonice, zapsaný spolek, Máchova č.p. 108, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Monika Bělohlavová, nar. 21.6.1977, Kubova Huť č.p. 13, 385 01  Vimperk 
Obec Kubova Huť, Kubova Huť č.p. 22, 385 01  Vimperk 
Marek Fügner, nar. 7.4.1971, Strakonice I č. e. 105, 386 01  Strakonice 1 
Petra Fügnerová, nar. 19.9.1972, Strakonice I č. e. 105, 386 01  Strakonice 1 
Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice č. p. 80, 384 91  Horní Vltavice 
Ilona Glosová, nar. 24.4.1966, Strojařů č. p. 375, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Petr Molnár, nar. 20.1.1975, Horní Vltavice č. p. 67, 385 01  Vimperk 
 

Odůvodnění: 

Dne 4.12.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 15.1.2020 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti veřejnou vyhláškou. Jelikož je záměr 
umisťován v území obce Horní Vltavice, která nemá zpracován územní plán a současně se 
záměr umisťuje na území dvou obcí Kubova Huť a Horní Vltavice, postupoval stavební úřad dle 
§ 87 odst. 2 a 3 stavebního zákona a oznamoval zahájení řízení veřejnou vyhláškou a 
současně nařídil veřejné ústní jednání v kanceláři MěÚ Vimperk, odboru výstavby a územního 
plánování na 20.2.2020. Jednání se zúčastnily Jana Votavová – zástupce žadatele spol. 
Elektroinvest Strakonice, s.r.o. a Eliška Nedvědová – zástupce účastníka Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. O průběhu a výsledku veřejného jednání byl sepsán protokol Žádná nová závazná 
stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, které mohly být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, stavební úřad neobdržel.  

 

Okruh účastníků územního řízení určil stavební úřad podle § 85 stavebního zákona: 
§ 85 odst. 1 písm. a) E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE, 
s. r. o. - žadatel 
§ 85 odst. 1 písm. b) Obec Kubova Huť a Obec Horní Vltavice - obce, na jejímž území má být 
záměr uskutečněn 
§ 85 odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn – Ing. 
Vladimír a Miroslava Fialovi a Mgr. Lucie Menclová – p. č. 394, p. č. 141/3 k. ú. Kubova Huť; 
Kristina Ichová – p. č. 143/1, 156/1 k. ú. Kubova Huť; SKI - KLUB Strakonice, zapsaný spolek – 
p. č. 158, 160, 165 k. ú. Kubova Huť; Monika Bělohlavová - p. č. 167, 168 k. ú. Kubova Huť; 
 Obec Kubova Huť -  p. č. 174, 176 k. ú. Kubova Huť; Marek a Petra Fügnerovi  - p. č. 185, 
14/4(st.) k. ú. Kubova Huť; Obec Horní Vltavice – p. č. 87/14, 87/37 k. ú. Horní Vltavice; Ilona 
Glosová – p. č. 87/15 k. ú. Horní Vltavice; Ředitelství silnic a dálnic ČR - p. č. 381/1 k. ú. Horní 
Vltavice; Petr Molnár – p. č. 83/102 k. ú. Horní Vltavice. 
§ 85 odst. 2 písm. b) osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám 
anebo pozemkům - Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
– p. č.143/2 k. ú. Kubova Huť; 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – vlastník a správce sítě elektronických.komunikací; 
E.ON Distribuce, a.s. -  vlastník a provozovatel zařízení distribuční soustavy el. sitě   
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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 s vydanou územně 
plánovací dokumentací, 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 dne 19.12.2019 č. j. MUVPK-
VÚP 44057-SEB; Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí dne 11.9.2019 č. j. MUVPK-
ŽP 29028/19-TUM; Správa Národního parku Šumava závazné stanovisko dne 23.8.2019 č. j. 
SZNPS 08431/2019/2-NPS 09567/2019; Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství vyjádření dne 31.10.2019 č. j. KUJCK 125280/2019 Ssp.zn. ODSH 
120623/2019/jiur SO; CETIN, a.s. dne 9.1.02019 čj. 754358/19; E. ON Distribuce, a.s. dne 
18.9.2019, zn. M18391-26007677; ŘSD ČR správa České Budějovice dne 15.10.2019 zn. 
6901/19/32210/4/EN. 
Stavební úřad zjistil 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. 

 

 

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. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky od nabytí právní moci. 
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) 
Obec Kubova Huť (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 21.1.2020. 
 
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 Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 
7, 370 01  České Budějovice 1 
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 
Mgr. Lucie Menclová, Chrustenice č. p. 267, 267 12  Loděnice u Berouna 
Ing. Vladimír Fiala, Nezvěstická č.p. 607, 332 03  Šťáhlavy 
Miroslava Fialová, Nezvěstická č.p. 607, 332 03  Šťáhlavy 
Kristina Ichová, Kostelní č.p. 54/12, 385 01  Vimperk I 
SKI - KLUB Strakonice, zapsaný spolek, Máchova č.p. 108, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Monika Bělohlavová, Kubova Huť č.p. 13, 385 01  Vimperk 
Obec Kubova Huť, IDDS: vp8ang7 
 sídlo: Kubova Huť č. p. 22, 385 01  Vimperk 
Marek Fügner, Strakonice I č.e. 105, 386 01  Strakonice 1 
Petra Fügnerová, Strakonice I č.e. 105, 386 01  Strakonice 1 
Obec Horní Vltavice, IDDS: 3a5b2k8 
 sídlo: Horní Vltavice č. p. 80, 384 91  Horní Vltavice 
Ilona Glosová, Strojařů č. p. 375, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Petr Molnár, Horní Vltavice č. p. 67, 385 01  Vimperk 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova č. p. 6, 385 17  
Vimperk (ÚÚP) 
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbrenerova č. p. 6, 385 17  Vimperk (SSL, OH, ZPF) 
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk 
 sídlo: 1. máje č. p. 260/19, 385 01  Vimperk II 
Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
 sídlo: U Zimního stadionu č. p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, Steinbrenerova č. p. 6/2, 385 01  Vimperk  
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