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602 00 Brno
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Fiera a.s.
Mládežnická 146
377 01 Jindřichův Hradec

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Trhové Sviny, Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, 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 12.03.2021 podal
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400,
zastoupena: Fiera a.s., Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 25166361
(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
Lniště - kabel NN
čís. stavby 1040015640, čís. akce 103-055/18

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 151 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1703/3 (ostatní plocha), parc. č. 1709 (ostatní plocha), parc. č. 1710
(orná půda), parc. č. 1770 (ostatní plocha), parc. č. 1771 (ostatní plocha), parc. č. 1774/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1781 (zahrada), parc. č. 1783 (ostatní plocha), parc. č. 1784 (ostatní plocha), parc. č. 1786/4
(zahrada), parc. č. 1787/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1910 (trvalý travní porost), parc. č. 1911 (ostatní
plocha), parc. č. 1915 (ostatní plocha), parc. č. 1945 (zahrada), parc. č. 2055 (ostatní plocha),
parc. č. 2057 (ostatní plocha), parc. č. 2058 (ostatní plocha), parc. č. 2059/1 (ostatní plocha),
parc. č. 2059/6 (ostatní plocha), parc. č. 2062/1 (ostatní plocha), parc. č. 2062/3 (ostatní plocha),
parc. č. 2062/11 (ostatní plocha), parc. č. 2062/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Mohuřice.
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Druh a účel umisťované stavby:
- Předmětná stavba je určena k dodávce el. energie odběratelům napojených na distribuční síť
v majetku EG.D, a. s. Účelem stavby je zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům
v požadované kvalitě a současně zajistit hospodárnost vynakládaných prostředků.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 130, st. p. 133, st. p. 149, st. p. 151, st. p. 167,
parc. č. 1703/3, parc. č. 1709, parc. č. 1710, parc. č. 1770, parc. č. 1771, parc. č. 1774/2,
parc. č. 1781, parc. č. 1783, parc. č. 1784, parc. č. 1786/4, parc. č. 1787/1, parc. č. 1910,
parc. č. 1911, parc. č. 1915, parc. č. 1945, parc. č. 2055, parc. č. 2057, parc. č. 2058, parc. č. 2059/1,
parc. č. 2059/6, parc. č. 2062/1, parc. č. 2062/3, parc. č. 2062/11, parc. č. 2062/13 v katastrálním
území Mohuřice.
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba je vyvolána požadavkem na obnovu zastaralé distribuční sítě v obci Lniště.
V obci Lniště bude demontováno veškeré stávající venkovní vedeni NN vedoucí z TS „Lniště obec“
včetně komponentů např. závěsné kabely, střešníky, skříně apod. Na sloupech je umístěno VO obce,
Obec na vlastní náklady před zahájením stavby demontuje toto VO a při výstavbě si přidá do výkopu
nový kabel na nové VO.
V TS se vymění svod od transformátoru, vnitřek okenicového rozvaděče NN bude zaměřen za
rozvaděč RST, který bude osazen pojistkovými lištami.
Z TS vedou dvě hlavní větve.
První větve je NAYY 4x150 mm2 a povede přes cestu protlakem do nové skříně SR542/NK
S085689. Ve skříni budou zapojeny tři odvody.
Jeden kabel NAYY 4x150 mm2 zpět přes cestu protlakem k nově postaveným skříním SS100 na
pozemku č. 1710. Z důvodu výstavby nových rodinných domů se mezi SS100 N1710_1 a
N1710_2 kabel uloží 2x do chráničky na budoucí příjezdové cesty. Nutno domluvit s majitelem
pozemku, kde budou přesně umístěny. Kabel bude pokračovat protlakem k novému pilíři SS100
(N03). Tento pilíř bude uzemněný 50 m zemnící pásoviny (k této pásoviny se připojí i SS100
N1710_2) a zapojí nové HDV NAYY 4x10 mm2 k č. p. 3.
Druhý kabel zapojený je stávající kabel AYKY 4x25 mm2 demontovaný ze sloupu ED26, který
je ukončen v SP133/BV na protější straně nezpevněné cesty.
Poslední připojený kabel do skříně je smyčka NAYY 4x150 mm2 vedoucí rovněž na protější stranu
nezpevněné cesty. Dále výkopem souběžně s asfaltovou silnicí až k návsi, kde bude protlakem
zatažen na druhou stranu vozovky a zapojen do skříně SS200/NK S085690 N29.
Ve skříni je smyčka na NAYY 4x150 mm2 a dva vývody.
Jeden vývod nového HDV NAYY 4x10 mm2 pro č. p. 29. Další vývod NAYY 4x50 mm2
vedoucí k NS18_23. V trase kabelu bude překop. Skříň bude přezbrojena z SS200/KK na
SS300/KK. Odtud bude vedena NAYY 4x50 mm2 protlakem přes cestu do nové skříně
SP200/NV S085692 N17_19, která bude uzemněna 50 m zemnící pásoviny a připojí se do ní
demontovaný kabel AYKY 4x16 mm2 ze sloupu ND17_19 vedoucí do SP133/BV č. p. 16.
Poslední vývod z SS300/KK je stávající kabel NAYYY 4x25 mm2, který bude naspojkován
s novým kabelem NAYY 4x25 mm2 a vedený přes SP100/NV N01 do SP100/NV N30.
Smyčka kabelu NAYY 4x150 mm2 se vrací protlakem zpět a vede výkopem do SS300/NK S085693
N31 postavený na pozemku č. p. 1945. Opět je smyčkovaný kabel NAYY 4x150 mm2 a vývody
z této skříně jsou 1x nová HDV pro č. p. 31, 1x NAYY 4x16 mm2, která se naspojkuje na stávající
kabel AYKY 4x16 mm2 demontovaný ze sloupu ED17 a vedoucí k SP133/BV na pozemku
č. 2062/2. Z demontovaného sloupu bude do nové skříně zapojen ještě stávající kabel AYKY
4x16 mm2 vedoucí do stávající skříně SP133/BV č. p. 10.
Smyčka NAYY 4x150 mm2 dále pokračuje výkopem a protlakem do nové SR522/NK S085694
N2055. Zde je rozpojovací místo pro druhou větev vedoucí z TS. Skříně bude připojena na zemnící
pásovinu o délce 20 m.
Z rozpojovací skříně vedou ještě kabely NAYY 4x50 mm2, který se naspojkuje na stávající
kabel AYKY 4x35 demontovaný ze sloupu ED13 a vede přes cestu k SP100/BV. Další kabel je
NAYY 4x95 mm2 smyčkovaný přes SS100/NK N21 na protější straně silnice do pilíře
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SS200/NV S085695 N33, kde se zavede nové HDV NAYY 4x10 mm2 a připojí stávající AYKY
4x16 mm2 vedoucí do PS100/PV.
Vlastníkovi pozemku č. p. 138, kde se bude smyčkovat NAYY 4x95 mm2 v SS100/NK N21,
bude oznámen termín realizace stavby a bude přizván k realizaci stavby. HDV tohoto domu
bude provedeno po fasádě v pancéřové trubce a bude zapuštěné do stávající skříně, kde bude
naspojkované na stávající kabel HDV.
Druhá větev z TS vede přes smyčku ve stávající skříni SS10/PV NS35 jedním protlakem k nové
skříni SS100/NK N27 stojící na parcele č. 1910, která bude uzemněna pásovinou 20 m a připojeno
do ní stávající HDV č. p. 27, které se případně prodlouží spojkou a kabelem NAYY 4x16 mm2.
Vlastník chce býti přítomný všem stavebním a výkopovým pracím probíhajících na jeho pozemcích,
účastníkem kontrolních dní a právem zápisu do stavebního deníku.
Smyčka dále vede třemi protlaky do stávající skříně SS300/NK NS10. V této skříni bude zapojen
stávající kabel AYKY 4x16 mm2 vedoucí do stávající skříně SP100/PV NS25 a nový kabel NAYY
4x16 mm2 vedoucí do nového pilíře SP100/NV N28 umístěného na protější straně vozovky
a zapojeno nové HDV, NAYY 4x10 mm2.
Smyčka pokračuje výkopem do skříně SS300/NK N1784, kde jsou zapojena dvě nová HDV pro
č. p. 26 NAYY 4x16 mm2, pro p. č. 1784 NAYY 4x10 mm2 a stávající kabel AYKY 4x16 mm2
vedoucí do stávající skříně SP100/BV umístěné na č. p. 24.
Z SS300/NK N1784 se musí provést překop na druhou stranu silnice, která bude podél rozříznuta
(z důvodu souběhu kabelu s vodovodním řádem umístěném v zeleném pásu vedle silnice), asfalt
bude rozbourán až k překopu vedoucímu k SS200/NK S085696 N1781. Kabel se položí do tohoto
výkopu a přes smyčku ve stávající skříni SS100/NK NS12 a zapojí do zmíněné skříně SS200/NK
N1781. S vlastníkem pozemku se domluví připojení HDV a ER. Odtud znova stejný překopem
povede kabel do SS100/NV N20. Zde se vyvede nové HDV NAYY 4x10 mm2 k č. p. 20. Smyčka
této větve z TS bude ukončena přes dva protlaky ve skříni SR522/NK S085694 N2055.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno určením okruhu účastníků územního řízení,
neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví
zvláštní právní předpis.
Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním
stavby dotčeny, následovně: st. p. 120, 122, 124, 135, 138, 139/1, 141, 144, 147, 148, 150,
parc. č. 1708, 1769, 1775/1, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1792, 2062/2, 2062/4, 2062/10 v katastrálním
území Mohuřice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.

4.

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.
Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou vypracoval Ing. Juraj Langoš – autorizovaný
inženýr pro technologická zař. staveb, ČKAIT - 0101500. Případné změny v umístění stavby nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku st. p. 130, st. p. 133, st. p. 149, st. p. 151, st. p. 167,
parc. č. 1703/3, parc. č. 1709, parc. č. 1710, parc. č. 1770, parc. č. 1771, parc. č. 1774/2,
parc. č. 1781, parc. č. 1783, parc. č. 1784, parc. č. 1786/4, parc. č. 1787/1, parc. č. 1910,
parc. č. 1911, parc. č. 1915, parc. č. 1945, parc. č. 2055, parc. č. 2057, parc. č. 2058, parc. č. 2059/1,
parc. č. 2059/6, parc. č. 2062/1, parc. č. 2062/3, parc. č. 2062/11, parc. č. 2062/13 v katastrálním
území Mohuřice.
Žadatel dodrží podmínky a požadavky těchto stanovisek a vyjádření:
a) Vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
č. j. NPU-331/15265/2019 ze dne 05.03.2018:
- Stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení
výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní
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jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
b) Vyjádření k akci „Lniště – kabel NN“, které vydal Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p. o. pod zn. SÚS JcK/3840/2019/14620 ze dne 14.03.2019:
- zhotovitel stavby požádá před vlastním prováděním stavby u příslušného odboru dopravy
a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání této silnice pro provádění
stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací
samostatné vyjádření. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zakreslením
záboru silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná osoba
a termín provádění prací.
- před vydáním příslušného povolení bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě vedené v silničním pozemku
- po vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání a schválení příslušným úřadem, po
udělení certifikátu autorizovaným inspektorem nebo po dokončení stavby bude uzavřena
mezi investorem stavby a naší organizací smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí
na silničním pozemku.
c) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. pod č. j. 534807/21 ze dne 02.02.2021:
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen
- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační sítě a proto je třeba
v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1 m od
krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení se nesmí používat mechanizačních
prostředků – strojů a nářadí.
Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítí s udáním
hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích. S jejich
polohou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce.
Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními
normy ČSN 73 06 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Současně upozorňujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek ochrany sítě
elektronických komunikací stanovených ve vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací společnosti CETIN a. s.
O zahájení stavby informujte zástupce společnosti CETIN alespoň 3 měsíce
předem. Cetin zajistí demontáž nadzemních vedení SEK z podpěr e.on před jejich
demontáží.
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
d) Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. č. j. O21070139441 ze dne 01.02.2021:
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
ČEVAK a. s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a. s. –
Čestmír Kodada, tel. 606 913 111, cestmír.kodada@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat
nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není
možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce
potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu
s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce
také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními přípojkami.
Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením
plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi
ČEVAK a. s. Vlastimil Červenka. Součástí řešení bude kótovaný výkres s prostorovým
uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73
6005.
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V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné
také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce
vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede ČEVAK a. s,. – Michal Dobeš,
tel. 734 521 826, michal.dobes@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich kontrukce nebo profilu je
nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a. s.,
nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a. s. o splnění podmínek
tohoto vyjádření.
e) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 02.02.2021 pod
zn. H18585-26093346:
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribučních soustavy budou při realizaci
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do
všech vyhotovení provádějící dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací
povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytním
rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a. s. (dále jen EGD).
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Vladimír Bíca, tel.: 38786-7460, mail:
vladimir.bica@egd.cz.
- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, neubude-li provozovatelem zařízení
stanoveni jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …) tak, aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude
provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením
bude odpovídat příslušným ČSN normám.
- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky
budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1,
ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce
a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
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c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6 t.
Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou
uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů
předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní
uzemňovací soustavy.
Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D
800 22 55 77.

5. Před zahájením výkopových prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských
sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození.
V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných
správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do
stavebního deníku.
6. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
7. Žadatel pozve při stavebních a výkopových prací na pozemku parc. č. 1910 k. ú. Mohuřice vlastníka
pozemku. Vlastník pozemku bude účastník kontrolních dnů týkající se stavby s právem zápisu do
stavebního deníku.
8. Veškeré škody, které by během realizace stavby vznikly, je povinen žadatel odstranit a uvést vše do
původního stavu.
9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400,
zastoupena: Fiera a.s., Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 25166361
Obec Slavče, Slavče č.p. 52, 373 21 Slavče
Státní pozemkový úřad Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10
České Budějovice 10
Anna Baťková, Boženy Němcové č.p. 446/1, 353 01 Mariánské Lázně 1
Jan Růžička, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1
Václava Růžičková, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1
Marie Baierová, Mezilesí č.p. 23, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
Martina Křiváčková, BBus., Lniště č.p. 35, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Jana Zikešová, Roudenská č.p. 800, Roudné, 370 07 České Budějovice
Mgr. Luděk Beneš, DiS., Klavíkova č.p. 1580/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Barbora Benešová, DiS., Klavíkova č.p. 1580/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
František Prýgl, Lniště č.p. 10, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Dana Čapková, Táborská č.p. 669/36, 251 01 Říčany u Prahy
Petr Vopelka, Lniště č.p. 29, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
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Mgr. Miroslav Petrovský, Na Homolce č.p. 255, Homole, 370 01 České Budějovice
Ing. Vojtěch Žoha, Lniště č.p. 1, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Barbora Žohová, Lniště č.p. 1, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Ivo Kožnar, Na návrati č.p. 366/4, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82
Pavla Kožnarová, Na návrati č.p. 366/4, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82
Jiří Kadlec, Lniště č.p. 27, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Jana Kadlecová, Lniště č.p. 27, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Marie Petrovská, Ant. Slavíčka č.p. 157/10, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Hypoteční banka, a.s, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Odůvodnění:
Dne 12.03.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 23.03.2021, č. j. MUTS/7100/21/Smi, spis. zn. STAV/1030/10F/21/S zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy
poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě
do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení a veřejnost uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
a to ve lhůtě do 05.05.2021.
Dne 01.04.2021 obdržel stavební úřad podání účastníka řízení paní Jany Zikešové, bytem Roudenská
č. p. 800, Roudné, 370 07 České Budějovice ve věci námitky k oznámení zahájením územního řízení
spis. zn. STAV/1030/10-F/21/S.
Dne 16.04.2021 obdržel stavební úřad podání účastníka řízení pana Mgr. Luďka Beneše, bytem
Klavíkova 1580/15, 370 04 České Budějovice ve věci námitky jako účastník územního řízením
č. j. MUTS/7100/21/Smi.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení 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 Územního plánu Slavče, který nabyl účinnosti dne
29.04.2020 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, dále pak se ZÚR JČK v aktuálním znění
a politikou územního rozvoje ČR taktéž v aktuálním znění.
Předmětná stavba je v souladu s Územním plánem Slavče, který nabyl účinnosti dne 29.04.2020.
Předmětný pozemky st. p. 130, 133, 149, 151, parc. č. 1703/3, 1709, 1710 1770, 1771, 1781, 1783, 1784,
1786/4, 1787/1, 1910, 1945, 2062/3 v katastrálním území Mohuřice se nachází v ploše s funkčním
využitím Plochy smíšené obytné - území malých sídel.
Hlavní využití:
- pozemky staveb pro bydlení, občanské vybavení a pro rodinnou rekreaci, situované v podmínkách
venkovských sídel s historicky daným urbanistickým půdorysem a v prostředí s typickým krajinným
rázem
Přípustné využití:
- pozemky veřejných prostranství
- pozemky dopravní infrastruktury místního významu
- pozemky technické infrastruktury místního významu
- vodoteče a vodní plochy
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sídelní zeleň

Podmíněně přípustné využití:
- pozemky dalších staveb a zařízení (pro nerušící výrobu, služby, zemědělství apod.), které jsou
slučitelné s bydlením, svým provozováním a technickým zařízením nenarušují (například hlukem,
prachem nebo organolepticky) užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí
souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují nadměrně dopravní zátěž v území
- chráněná zástavba je v prostorech s předpokládanými imisemi hluku překračujícími hygienické
limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb možná pouze za
podmínky zajištění ochrany před hlukem na úroveň požadovanou příslušnými právními předpisy,
např. nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
- využití ploch, nalézajících se ve vymezených biocentrech a biokoridorech ÚSES, je možné pouze
v souladu s ustanoveními dle kapitoly 1. e), oddíl 1. e) 2. Územního plánu
Nepřípustné využití:
- stavby a zařízení, snižující kvalitu prostředí v ploše a v souvisejícím území, například těžba,
hutnictví, chemie, těžké strojírenství, asanační služby, fotovoltaické elektrárny umísťované na terénu
- veškeré činnosti a stavby, které vyvolávají negativní vlivy za hranicí svých pozemků ve vztahu
k chráněné zástavbě a svým provozem a technickým zařízením překračují hygienické limity hluku
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, stanovené příslušnými právními
předpisy, např. nařízení vlády č. 272/2011Sb.
Předmětný pozemky parc. č. 1774/2, 1915, 2055, 2057, 2058, 2059/1, 2059/6, 2062/1, 2062/11, 2062/13
v katastrálním území Mohuřice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy veřejných prostranství –
místní a účelové komunikace, chodníky a sjízdné chodníky.
Hlavní využití:
- zpravidla pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném
zájmu
Přípustné využití:
- pozemky tras komunikace včetně chodníků a sjízdných chodníků, pozemky náspů, zářezů, opěrných
zdí a dopravního vybavení (zastávky, odstavná stání pro autobusy, odstavné a parkovací plochy
apod.)
Podmíněně přípustné využití:
- změna využití pozemků na jiný veřejného prostranství, za splnění všech podmínek vyplývajících ze
zákonných a podzákonných předpisů
Nepřípustné využití:
- v nezastavěném území stavby, zařízení a jiná opatření nevyjmenovaná v ů 18, odst. (5) zákona
č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; v plochách biocenter a biokoridorů v nezastavěném
území je vyloučeno také umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, těžbu nerostů
a dále technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestování ruchu (např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra) – včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně
oplocení
- veškeré činnosti a stavby, které vyvolávají negativní vlivy za hranicí svých pozemků ve vztahu
k chráněné zástavbě a svým provozem a technickým zařízením překračují hygienické limity hluku
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, stanovené příslušnými právními
předpisy, např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
- stavby a zařízení neslučitelné s hlavním nebo přípustným využitím.
Prostorové uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
- respektovat stávající stavební strukturu a urbanistickou koncepci dle tohoto územního plánu.
Předmětný pozemky parc. č. st. p. 167, parc. č. 1911, v katastrálním území Mohuřice se nachází v ploše
s funkčním využitím Plochy smíšené nezastavěného území.
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Hlavní využití:
- zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky zemědělského půdního fondu, bez rozlišení
převažujícího způsobu využití
Přípustné využití:
- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů
Podmíněně přípustné využití:
- pozemky dopravní a technické infrastruktury, souvisejí-li s hlavním nebo přípustným využitím
- změna využití ploch na jiný způsob využití nezastavěného území, vždy za splnění všech podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření nevyjmenovaná v § 18, odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů; v plochách biocenter a biokoridorů, je vyloučeno také umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství, těžbu a nerostů a dále technická opatření a stavby pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) –
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně oplocení.
Předmětný pozemky parc. č. st. p. 167, parc. č. 1774/2, 1911, 1915, 2058, 2062/11 v katastrálním území
Mohuřice se nachází v ploše s funkčním využitím plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby.
Stanoviska sdělili:
Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko
č. j. MUTS/7138/19/Or ze dne 14.03.2019
Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí – předběžná informace ze dne 18.03.2019
OŽP/s. zn.: 602/19/PI 145/Pos.
Obecní úřad Slavče – vyjádření ze dne 28.02.2019.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie, Jihočeského kraje, územní odbor České
Budějovice, dopravní inspektorát – vyjádření č. j. KRPC-29312-1/Čj-2019-020106 ze dne
28.02.2019.
Správa a údržba silnic, Jihočeského kraje, p. o. – vyjádření pod zn. SÚS JcK/3840/2019/14620 ze
dne 14.03.2019.
Správa a údržba silnic, Jihočeského kraje, p. o. – vyjádření pod zn. SÚS JcK/2749/2019/14620 ze
dne 06.03.2019.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích – vyjádření
č. j. NPU-331/15265/2019 ze dne 05.03.2018.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného
dozoru,
oddělení
ochrany
územních
zájmů
–
závazní
stanovisko
sp. zn. 44215/2021-1150-OÚZ-ČB, SpMO 618/2021-180 ze dne 11.02.2021.
EG.D, a. s. – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a udělení souhlasu se
stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 02.02.2021 pod zn. H18585-26093346.
EG.D, a. s. – vyjádření o existence zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 02.02.2021 pod
zn. H18585-26093346.
CETIN a. s. – vyjádření č. j. 534807/21 ze dne 02.02.2021.
ČEVAK, a. s. – vyjádření č. j. O21070139441 ze dne 01.02.2021.
T-Mobile Czech Republic a. s. – vyjádření pod zn. E05436/21 ze dne 01.02.2021.
Vodafone Czech Republic a. s. – vyjádření pod zn. 210201-1430253303 ze dne 01.02.2021.
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.
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Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno,
zastoupena: Fiera a.s., Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec,
Obec Slavče, Slavče č.p. 52, 373 21 Slavče
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Obec Slavče, Slavče č.p. 52, 373 21 Slavče
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice 10
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Anna Baťková, Boženy Němcové č.p. 446/1, 353 01 Mariánské Lázně
Jan Růžička, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Václava Růžičková, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Marie Baierová, Mezilesí č.p. 23, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
Martina Křiváčková, BBus., Lniště č.p. 35, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Jana Zikešová, Roudenská č.p. 800, Roudné, 370 07 České Budějovice
Mgr. Luděk Beneš, DiS., Klavíkova č.p. 1580/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Barbora Benešová, DiS., Klavíkova č.p. 1580/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
František Prýgl, Lniště č.p. 10, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Dana Čapková, Táborská č.p. 669/36, 251 01 Říčany u Prahy
Petr Vopelka, Lniště č.p. 29, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Mgr. Miroslav Petrovský, Na Homolce č.p. 255, Homole, 370 01 České Budějovice
Ing. Vojtěch Žoha, Lniště č.p. 1, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Barbora Žohová, Lniště č.p. 1, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Ivo Kožnar, Na návrati č.p. 366/4, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82
Pavla Kožnarová, Na návrati č.p. 366/4, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82
Jiří Kadlec, Lniště č.p. 27, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Jana Kadlecová, Lniště č.p. 27, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Marie Petrovská, Ant. Slavíčka č.p. 157/10, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
st. p. 120, 122, 124, 135, 138, 139/1, 141, 144, 147, 148, 150, parc. č. 1708, 1769, 1775/1, 1786/1,
1786/2, 1786/3, 1792, 2062/2, 2062/4, 2062/10 v katastrálním území Mohuřice.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 01.04.2021 obdržel stavební úřad podání účastníka řízení paní Jany Zikešové, bytem Roudenská
č. p. 800, Roudné, 370 07 České Budějovice ve věci námitky k oznámení zahájením územního řízení
spis. zn. STAV/1030/10-F/21/S.
Citované části podání jsou psány kurzívou v uvozovkách.
„dne 24.10.2020 byla podepsána Smlouva mezi paní Zikešovou a E.ON Distribuce a.s. č.:
040015640/014 v jejíž příloze byly jasně definovány podmínky kdy je možno provádět práce u nemovitosti
č.p. 27 obec Lniště. (oba dokumenty jsou v příloze).
Jená se zejména o :
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v nedávné době proběhla u naší nemovitosti č.p. 27, jejíž se smlouva týká rekonstrukce, včetně oddrenážování celého objektu, proto
chceme být přítomni u všech stavebních a výkopových prací, které budou na našich pozemcích probíhat
a být účastníky kontrolních dnů týkající se stavby s právem zápisu do stavebního deníku.
Tuto námitku požaduji uvést v této veřejné vyhlášce.“
Stavební úřad se důkladně zabýval touto námitkou a zahrnul mezi stanovené podmínky pro provedení
stavby jako podmínku č. 7. Podmínka č. 7 je stanoveno, že žadatel pozve při stavebních a výkopových
prací na pozemku parc. č. 1910 k. ú. Mohuřice vlastníka pozemku. Vlastník pozemku bude účastník
kontrolních dnů týkající se stavby s právem zápisu do stavebního deníku.
Žadatel tuto podmínku zapracoval také do popisu práce.
Dne 16.04.2021 obdržel stavební úřad podání účastníka řízení pana Mgr. Luďka Beneše, bytem
Klavíkova 1580/15, 370 04 České Budějovice ve věci námitky jako účastník územního řízením
č. j. MUTS/7100/21/Smi.
Citované části podání jsou psány kurzívou v uvozovkách.
„Jako účastník územního řízení č. j. MUTS/7100/21/Smi podávám námitku k vedení elektrické energie
zemním kabelem přes cíp pozemku parc. č. 1786/4.
Zdůvodnění
Během výstavby dešťové kanalizace realizační firmy v tomto cípu zlikvidovala Lípu a plot, který
provizorně nahradila. Krom toho poškodila nebo zlomila dalších 8 sloupů. V dohledné době plánuji
postavit nový plot se zabetonovanými sloupky a nevím, zda toto bude možné realizovat (např. kvůli
věcnému břemenu, ochrannému pásmu, atd.) nad zemním kabelem elektrického vedení.
Při podpisu situace jsem si nebyl vědom vedení podzemního kabelu přes cíp pozemku, protože jsem
s projektantem pouze řešili vedení kabelu kolem kapličky a jiné části pozemku.
Návrh řešení
Navrhuji výměnu dotčené části mého pozemku za jinou část přilehlého pozemku obecního tak, aby mohl
být veden zemní kabel vytyčenou cestou a já mohl postavit plot na hranici mého pozemku a mimo
ochranné pásmo“
Stavební úřad se touto námitkou důkladně zabýval a zahrnul mezi podmínky pro provedení stavby
podmínku č. 8. Podmínka č. 8 stanovuje, že veškeré škody, které by během realizace stavby vznikly, je
povinen žadatel odstranit a uvést vše do původního stavu.
Vlastníci pozemku parc. č. 1786/4 podepsali souhlas se stavbou na situace a smlouvu o zřízení věcného
břemene. K souhlasu si vlastník pozemku stanovil podmínku: „Na pozemku povinné stojí nový plot
a pokud jej realizační firma jakkoli poškodí, pak oprávněná zajistí uvedení plotu do předchozího stavu
a ne do stavu odpovídajícího předchozího účelu (úprava čl. III odst. 6. smlouvy č. 1040015640/013,
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene)“
Žadatel předložil výkres, ve kterém je zakreslena trasa kabelu umístěna mezi asfaltovou komunikací
a plotem. Dále od obecního úřadu Slavče bylo doloženo výpis z usnesení rady obce Slavče č. 8/2021 ze
dne 27.04.2021 se schválením odkupu nebo výměnu části pozemku parc. č. 1786/4 k. ú. Mohuřice, po
kterém povede trasa kabelu.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Bez připomínek veřejnosti.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Současně v oznámení o zahájení územního řízení dal stavební úřad v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává účastníkům řízení
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 05.05.2021.

-

Ve lhůtě, která umožnila účastníkům řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí, se žádný účastník
řízení s podklady neseznámil.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 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. Luděk Klein
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Trhové Sviny
Za správnost vyhotovení: Ing. Klára Šmitmajerová – referentka stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Trhové Sviny, úřední desce
obce Slavče a dále je vystavena na webových stránkách města Trhové Sviny www.tsviny.cz a webových
stránkách obce Slavče www.slavce.cz. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí
lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Toto oznámení
bude zveřejněno i dálkovým přístupem.

Vyvěšeno dne: …………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
Přílohy (úřední deska):
- ověřený situační výkres
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 24.03.2021.
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Obdrží:
účastníci (dodejky a DS) podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
Fiera a.s., IDDS: ns5d4ii
sídlo: Mládežnická č.p. 146, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec zastupující na
základě plné moci společnost EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Obec Slavče, Slavče č.p. 52, 373 21 Slavče
účastníci (dodejky a DS) podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Obec Slavče, Slavče č.p. 52, 373 21 Slavče
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Anna Baťková, Boženy Němcové č.p. 446/1, 353 01 Mariánské Lázně 1
Jan Růžička, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1
Václava Růžičková, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1
Marie Baierová, Mezilesí č.p. 23, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
Martina Křiváčková, BBus., Lniště č.p. 35, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Jana Zikešová, Roudenská č.p. 800, Roudné, 370 07 České Budějovice
Mgr. Luděk Beneš, DiS., Klavíkova č.p. 1580/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Barbora Benešová, DiS., Klavíkova č.p. 1580/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
František Prýgl, Lniště č.p. 10, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Dana Čapková, Táborská č.p. 669/36, 251 01 Říčany u Prahy
Petr Vopelka, Lniště č.p. 29, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Mgr. Miroslav Petrovský, Na Homolce č.p. 255, Homole, 370 01 České Budějovice
Ing. Vojtěch Žoha, Lniště č.p. 1, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Barbora Žohová, Lniště č.p. 1, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Ivo Kožnar, Na návrati č.p. 366/4, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82
Pavla Kožnarová, Na návrati č.p. 366/4, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 82
Jiří Kadlec, Lniště č.p. 27, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Jana Kadlecová, Lniště č.p. 27, Slavče, 374 01 Trhové Sviny
Marie Petrovská, Ant. Slavíčka č.p. 157/10, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj
sídlo: Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - doručuje se veřejnou vyhláškou
(identifikace pozemků a staveb evidovaných na katastru nemovitostí - § 86 odst. 5 stavebního zákona)
st. p. 120, 122, 124, 135, 138, 139/1, 141, 144, 147, 148, 150, parc. č. 1708, 1769, 1775/1, 1786/1,
1786/2, 1786/3, 1792, 2062/2, 2062/4, 2062/10 v katastrálním území Mohuřice.
dotčené úřady
Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 32, 374 01 Trhové Sviny
Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 32, 374 01
Trhové Sviny
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Senovážné náměstí č.p. 6, 370 21 České Budějovice 1
Policie České republiky, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
sídlo: Plavská č.p. 2, 370 74 České Budějovice
vlastní

