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Č.j:
výst. 47/2020- 1652/2020 - 2/ÚŘUS/Ozná/Ko
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Kotoun
E-mail: kotoun@muprotivin.cz
Telefon: +420 382 203 353

Protivín, dne: 3.11.2020

Žadatel:
E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:
ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o. (IČO - 25185969), Katovická 175, 386 01 Strakonice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dne 14.10.2020 podala E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice zastoupená na základě plné moci ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o. (IČO - 25185969), Katovická 175, 386
01 Strakonice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: VN ka. Paseky - Albrechtice, obn. TS RD Albr. na
pozemcích: pozemkové parcely KN č. 500/1 – PK 449/1 (orná půda), 625 – PK 592 (orná půda), 1747 (ostatní plocha),
1772/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou, stavební parcely KN č. 119 (zastavěná plocha a
nádvoří), 177 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely KN č. 327/1 (trvalý travní porost), 327/2 (trvalý travní
porost), 327/5 (trvalý travní porost), 328/1 (trvalý travní porost), 328/2 (trvalý travní porost), 644/5 (zahrada), 644/6
(zahrada), 653 (orná půda), 660/2 (ostatní plocha), 664/2 (ostatní plocha), 664/5 (orná půda), 664/10 (orná půda), 664/11
(orná půda), 664/12 (orná půda), 664/20 (orná půda), 1039 (lesní pozemek), 1051/3 (lesní pozemek), 1051/4 (lesní
pozemek), 1087/1 (lesní pozemek), 1467/11 (ostatní plocha), 1467/13 (ostatní plocha), 1467/21 (ostatní plocha), 1467/23
(ostatní plocha), 1467/25 (ostatní plocha), 1479/1 (ostatní plocha), 1479/2 (ostatní plocha), 1481/2 (ostatní plocha) a
1481/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Paseky u Písku. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění
stavby.
Stavba bude obsahovat: nové zemní kabelové vedení VN. Stavbou vzniká ochranné pásmo 1 m po obou stranách
krajního kabelu. Ke kabelům VN bude přiložena HDPE trubka. Stavba bude sloužit k distribuci elektrické energie.
SO 01 - Kabelové vedení VN 22 kV
SO 02 - Sdělovací vedení – HDPE trubka
Městský úřad v Protivíně, odbor výstavby, dopravy a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby
a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
u p o u š t í ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.
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Městský úřad v Protivíně, odbor výstavby, dopravy a ŽP, současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dává účastníkům řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Protivíně, odbor výstavby,
dopravy a ŽP (Návštěvní dny: pondělí, středa 6:30 - 12:00, 12:30 - 17:00, pátek 6:30 - 11:30, 12:00 - 13:00, ostatní dny
po předchozí telefonické domluvě. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu může dojít k omezení návštěvních dnů. Případné
změny jsou vždy oznámeny na úřední desce).
K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce. Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,
jakým může být jeho právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu,
která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za
právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 3 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K
námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu
námitku neuplatnil.

Ing. Jaroslava Fialová, MPA
vedoucí odboru výstavby, dopravy a ŽP

Za správnost vyhotovení: Ing. Jiří Kotoun
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha - Libeň, 190 00 Praha
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupená: ELEKTROINVEST
Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
Martin Heine, Paseky 87, 398 11 Paseky
Roman Holub, Paseky 64, 398 11 Paseky
Marie Holubová, Truhlářská 2165, Písek - Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Jaroslava Kaiferová, U Hřebčince 2536, Písek - Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Jiří Kolpa, Albrechtice nad Vltavou 121, 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Ing. František Král, Albrechtice nad Vltavou 185, 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Jaroslav Novák, Na Močidlech 249, Jíloviště, 252 02 Jíloviště
Marie Nováková, Česká 1111/3, Praha - Košíře, 158 00 Praha
Obec Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Obec Paseky, Paseky 17, 398 11 Protivín
Zdeněk Rothbauer, Lhenická 1120/1, 370 05 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Ing. Miroslav Zach, Tálín 92, 398 15 Tálín
Doručení veřejnou vyhláškou:
Pozemky (a stavby na nich): pozemkové parcely KN č. 420 – PK 420, 670/1 – PK 425, 426, 435, 453
v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou, pozemkové parcely KN č. 644/4, 644/7, 646, 664/7, 664/21,
664/22 a 1479/5 v katastrálním území Paseky u Písku.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Protivín, správní odbor, Masarykovo náměstí 128, 398 11 Protivín
Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Obecní úřad Paseky, Paseky 17, 398 11 Protivín

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Městský úřad Písek, odbor dopravy, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO,odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1 - Staré
Město
Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Obecní úřad Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky
Na vědomí (doručení jednotlivě)
ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín, Temelín - elektrárna , 373 05 Temelín - elektrárna
Policie ČR, KŘ policie JčK, územní odbor Písek, dopravní inspektorát, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek

Vypraveno dne: 3.11.2020

