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KRAJSKÝ ÚŘAD *KUCBX014YGS9* 
JIHOČESKÝ KRAJ  

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle 

§ 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový 

zákon“) a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na podkladě žádosti o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 16.3.2021 podal 

Elektrárna Temelín II, a. s., IČO 04669134, Duhová 1444, 140 00  Praha 

(dále jen „žadatel“), 

I. podle § 93 odst. 3 stavebního zákona: 

p r o d l u ž u j e  p l a t n o s t  ú z e m n í h o  r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

Soubor staveb 07 - Op 3-1 Obchvat obce Tálín, Op 3-3 Obchvat obce Paseky 

(dále jen „stavba“) na pozemcích: 

parc. č. 1213 (orná půda), parc. č. 1227 (orná půda), parc. č. 1236 (orná půda), parc. č. 1237 (orná 

půda), parc. č. 1246 (orná půda), parc. č. 1247 (orná půda), parc. č. 1266/3 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1308/4 (orná půda), parc. č. 1308/5 (orná půda), parc. č. 1308/6 (orná půda), parc. č. 1311/1 (orná 

půda), parc. č. 1311/15 (vodní plocha), parc. č. 1311/36 (vodní plocha), parc. č. 1311/37 (vodní plocha), 

parc. č. 1311/38 (orná půda), parc. č. 1311/39 (orná půda), parc. č. 1311/40 (orná půda), parc. č. 
1311/41 (orná půda), parc. č. 1311/42 (orná půda), parc. č. 1311/43 (orná půda), parc. č. 1321 (orná 

půda), parc. č. 1322 (orná půda), parc. č. 1323 (orná půda), parc. č. 1325 (orná půda), parc. č. 1327 
(trvalý travní porost), parc. č. 1332 (trvalý travní porost), parc. č. 1333/2 (trvalý travní porost), parc. č. 

1333/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1335 (trvalý travní porost), parc. č. 1337 (trvalý travní porost), 

parc. č. 1508/6 (ostatní plocha), parc. č. 1508/7 (ostatní plocha), parc. č. 1508/8 (ostatní plocha), parc. 
č. 1508/9 (ostatní plocha), parc. č. 1510/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Selibov, 

parc. č. 608/1 (orná půda), parc. č. 782/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nový Dvůr u Písku, 

parc. č. 325/1 (trvalý travní porost), parc. č. 327/1 (trvalý travní porost), parc. č. 328/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 328/2 (trvalý travní porost), parc. č. 354/9 (trvalý travní porost), parc. č. 354/10 (trvalý 
travní porost), parc. č. 354/22 (trvalý travní porost), parc. č. 357/1 (trvalý travní porost), parc. č. 357/3 

(trvalý travní porost), parc. č. 357/10 (trvalý travní porost), parc. č. 357/13 (trvalý travní porost), parc. č. 
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357/14 (trvalý travní porost), parc. č. 373/1 (ostatní plocha), parc. č. 373/2 (ostatní plocha), parc. č. 

373/3 (ostatní plocha), parc. č. 373/4 (ostatní plocha), parc. č. 373/5 (ostatní plocha), parc. č. 381/15 
(trvalý travní porost), parc. č. 381/19 (trvalý travní porost), parc. č. 408/3 (ostatní plocha), parc. č. 411 

(trvalý travní porost), parc. č. 412/2 (vodní plocha), parc. č. 412/5 (vodní plocha), parc. č. 412/6 (vodní 

plocha), parc. č. 413/1 (ostatní plocha), parc. č. 413/4 (ostatní plocha), parc. č. 413/6 (ostatní plocha), 
parc. č. 413/7 (ostatní plocha), parc. č. 413/8 (ostatní plocha), parc. č. 413/9 (ostatní plocha), parc. č. 

413/11 (ostatní plocha), parc. č. 413/12 (ostatní plocha), parc. č. 417/1 (ostatní plocha), parc. č. 417/2 
(ostatní plocha), parc. č. 420/1 (trvalý travní porost), parc. č. 420/2 (trvalý travní porost), parc. č. 420/3 

(trvalý travní porost), parc. č. 420/4 (trvalý travní porost), parc. č. 420/5 (trvalý travní porost), parc. č. 
435/6 (orná půda), parc. č. 436/8 (orná půda), parc. č. 436/10 (orná půda), parc. č. 436/11 (orná půda), 

parc. č. 436/12 (orná půda), parc. č. 436/15 (orná půda), parc. č. 436/16 (orná půda), parc. č. 436/18 

(orná půda), parc. č. 436/22 (orná půda), parc. č. 436/27 (orná půda), parc. č. 454 (orná půda), parc. č. 
461/4 (trvalý travní porost), parc. č. 461/5 (vodní plocha), parc. č. 461/7 (vodní plocha), parc. č. 461/8 

(vodní plocha), parc. č. 463/1 (trvalý travní porost), parc. č. 641/1 (orná půda), parc. č. 644/1 (zahrada), 
parc. č. 644/2 (zahrada), parc. č. 644/3 (zahrada), parc. č. 644/4 (zahrada), parc. č. 644/5 (zahrada), 

parc. č. 644/6 (zahrada), parc. č. 644/7 (zahrada), parc. č. 645/1 (ostatní plocha), parc. č. 645/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 645/3 (ostatní plocha), parc. č. 645/4 (ostatní plocha), parc. č. 645/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 646 (zahrada), parc. č. 647 (ostatní plocha), parc. č. 648 (zahrada), parc. č. 649/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 649/3 (ostatní plocha), parc. č. 649/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1451/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 1452/11 (orná půda), parc. č. 1462/2 (ostatní plocha), parc. č. 1462/3 (ostatní plocha), 

parc. č. 1467/1 (ostatní plocha), parc. č. 1467/10 (ostatní plocha), parc. č. 1467/11 (ostatní plocha), 
parc. č. 1467/13 (ostatní plocha), parc. č. 1467/33 (ostatní plocha), parc. č. 1467/34 (ostatní plocha), 

parc. č. 1467/35 (ostatní plocha), parc. č. 1467/36 (ostatní plocha), parc. č. 1475/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 1475/2 (ostatní plocha), parc. č. 1478 (ostatní plocha), parc. č. 1479/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1479/4 (ostatní plocha), parc. č. 1479/5 (ostatní plocha), parc. č. 1481/1 (ostatní plocha), parc. č. 1481/2 

(ostatní plocha), parc. č. 1481/7 (ostatní plocha), parc. č. 1481/12 (ostatní plocha), parc. č. 1481/13 
(ostatní plocha), parc. č. 1481/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Paseky u Písku, 

parc. č. 100 (vodní plocha), parc. č. 110/2 (trvalý travní porost), parc. č. 110/3 (trvalý travní porost), 

parc. č. 121/1 (orná půda), parc. č. 121/8 (orná půda), parc. č. 121/9 (orná půda), parc. č. 121/10 (orná 
půda), parc. č. 121/11 (orná půda), parc. č. 121/14 (orná půda), parc. č. 121/15 (orná půda), parc. č. 

121/16 (orná půda), parc. č. 121/17 (orná půda), parc. č. 121/18 (orná půda), parc. č. 121/19 (orná 
půda), parc. č. 121/23 (vodní plocha), parc. č. 121/30 (vodní plocha), parc. č. 121/31 (vodní plocha), 

parc. č. 122 (vodní plocha), parc. č. 123/2 (ostatní plocha), parc. č. 123/3 (trvalý travní porost), parc. č. 

138/5 (ostatní plocha), parc. č. 138/6 (ostatní plocha), parc. č. 138/14 (vodní plocha), parc. č. 138/15 
(vodní plocha), parc. č. 138/16 (vodní plocha), parc. č. 138/17 (ostatní plocha), parc. č. 143/3 (vodní 

plocha), parc. č. 143/4 (vodní plocha), parc. č. 143/5 (vodní plocha), parc. č. 203/8 (ostatní plocha), 
parc. č. 203/9 (trvalý travní porost), parc. č. 203/10 (ostatní plocha), parc. č. 203/11 (ostatní plocha), 

parc. č. 203/12 (ostatní plocha), parc. č. 203/14 (trvalý travní porost), parc. č. 203/15 (orná půda), parc. 
č. 203/17 (orná půda), parc. č. 203/18 (orná půda), parc. č. 203/19 (orná půda), parc. č. 203/20 (orná 

půda), parc. č. 203/21 (orná půda), parc. č. 203/22 (orná půda), parc. č. 203/23 (orná půda), parc. č. 

203/24 (orná půda), parc. č. 203/25 (orná půda), parc. č. 203/26 (orná půda), parc. č. 208/11 (vodní 
plocha), parc. č. 208/14 (trvalý travní porost), parc. č. 212/6 (trvalý travní porost), parc. č. 212/7 (trvalý 

travní porost), parc. č. 214/2 (vodní plocha), parc. č. 216/1 (ostatní plocha), parc. č. 217/2 (orná půda), 
parc. č. 217/5 (orná půda), parc. č. 219 (ostatní plocha), parc. č. 220/1 (ostatní plocha), parc. č. 220/2 

(ostatní plocha), parc. č. 232/4 (ostatní plocha), parc. č. 232/6 (ostatní plocha), parc. č. 232/7 (ostatní 

plocha), parc. č. 232/8 (ostatní plocha), parc. č. 232/11 (ostatní plocha), parc. č. 232/12 (ostatní plocha), 
parc. č. 232/13 (ostatní plocha), parc. č. 232/14 (ostatní plocha), parc. č. 232/15 (ostatní plocha), parc. 

č. 232/16 (ostatní plocha), parc. č. 232/17 (ostatní plocha), parc. č. 232/18 (ostatní plocha), parc. č. 
232/19 (ostatní plocha), parc. č. 241/1 (orná půda), parc. č. 241/9 (orná půda), parc. č. 241/16 (orná 

půda), parc. č. 253/1 (orná půda), parc. č. 253/8 (vodní plocha), parc. č. 253/23 (vodní plocha), parc. č. 
253/24 (vodní plocha), parc. č. 253/33 (vodní plocha), parc. č. 253/34 (vodní plocha), parc. č. 253/39 

(vodní plocha), parc. č. 253/40 (vodní plocha), parc. č. 253/41 (vodní plocha), parc. č. 253/42 (vodní 

plocha), parc. č. 253/43 (vodní plocha), parc. č. 253/44 (vodní plocha), parc. č. 253/45 (vodní plocha), 
parc. č. 259/1 (orná půda), parc. č. 259/3 (orná půda), parc. č. 259/4 (orná půda), parc. č. 259/10 (orná 

půda), parc. č. 259/16 (orná půda), parc. č. 259/18 (orná půda), parc. č. 259/19 (orná půda), parc. č. 
259/21 (orná půda), parc. č. 259/24 (orná půda), parc. č. 259/27 (orná půda), parc. č. 259/29 (orná 

půda), parc. č. 259/33 (orná půda), parc. č. 259/34 (orná půda), parc. č. 259/35 (orná půda), parc. č. 

259/37 (orná půda), parc. č. 259/38 (orná půda), parc. č. 259/41 (orná půda), parc. č. 259/42 (orná 
půda), parc. č. 259/43 (orná půda), parc. č. 259/44 (orná půda), parc. č. 259/46 (orná půda), parc. č. 

259/50 (orná půda), parc. č. 296/13 (trvalý travní porost), parc. č. 315/1 (orná půda), parc. č. 315/2 
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(ostatní plocha), parc. č. 315/3 (ostatní plocha), parc. č. 315/5 (orná půda), parc. č. 315/6 (orná půda), 

parc. č. 315/7 (orná půda), parc. č. 315/8 (orná půda), parc. č. 319/5 (trvalý travní porost), parc. č. 
319/7 (trvalý travní porost), parc. č. 331/1 (ostatní plocha), parc. č. 331/3 (ostatní plocha), parc. č. 

331/4 (ostatní plocha), parc. č. 360/11 (orná půda), parc. č. 360/13 (orná půda), parc. č. 360/15 (orná 

půda), parc. č. 360/20 (orná půda), parc. č. 360/21 (orná půda), parc. č. 372/14 (vodní plocha), parc. č. 
372/18 (vodní plocha), parc. č. 372/19 (vodní plocha), parc. č. 372/20 (vodní plocha), parc. č. 373/21 

(orná půda), parc. č. 373/22 (orná půda), parc. č. 373/23 (orná půda), parc. č. 373/25 (orná půda), parc. 
č. 373/26 (orná půda), parc. č. 373/27 (orná půda), parc. č. 373/28 (orná půda), parc. č. 374/1 (orná 

půda), parc. č. 374/2 (orná půda), parc. č. 374/3 (orná půda), parc. č. 374/4 (orná půda), parc. č. 374/5 
(orná půda), parc. č. 374/7 (orná půda), parc. č. 374/14 (orná půda), parc. č. 374/15 (orná půda), parc. 

č. 374/16 (orná půda), parc. č. 374/18 (orná půda), parc. č. 374/19 (orná půda), parc. č. 378/2 (orná 

půda), parc. č. 379/1 (orná půda), parc. č. 379/2 (orná půda), parc. č. 379/3 (orná půda), parc. č. 
403/15 (trvalý travní porost), parc. č. 403/16 (trvalý travní porost), parc. č. 529/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 529/7 (ostatní plocha), parc. č. 529/8 (ostatní plocha), parc. č. 529/9 (ostatní plocha), parc. č. 529/10 
(ostatní plocha), parc. č. 529/12 (ostatní plocha), parc. č. 529/13 (ostatní plocha), parc. č. 529/14 

(ostatní plocha), parc. č. 529/15 (ostatní plocha), parc. č. 529/16 (ostatní plocha), parc. č. 529/17 

(ostatní plocha), parc. č. 529/18 (ostatní plocha), parc. č. 529/19 (ostatní plocha), parc. č. 529/20 
(ostatní plocha), parc. č. 531/1 (ostatní plocha), parc. č. 531/8 (ostatní plocha), parc. č. 533/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 533/2 (ostatní plocha), parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 542/4 (ostatní plocha), 
parc. č. 542/5 (ostatní plocha), parc. č. 542/11 (ostatní plocha), parc. č. 545/2 (ostatní plocha), parc. č. 

545/6 (ostatní plocha), parc. č. 545/7 (ostatní plocha), parc. č. 546/1 (ostatní plocha), parc. č. 546/7 
(ostatní plocha), parc. č. 546/8 (ostatní plocha), parc. č. 546/9 (ostatní plocha), parc. č. 546/10 (ostatní 

plocha), parc. č. 546/11 (ostatní plocha), parc. č. 546/12 (ostatní plocha), parc. č. 546/13 (ostatní 

plocha), parc. č. 546/14 (ostatní plocha), parc. č. 546/15 (ostatní plocha), parc. č. 546/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 546/17 (ostatní plocha), parc. č. 546/18 (ostatní plocha), parc. č. 546/19 (ostatní 

plocha), parc. č. 546/20 (ostatní plocha), parc. č. 546/21 (ostatní plocha), parc. č. 547/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 547/7 (ostatní plocha), parc. č. 547/8 (ostatní plocha), parc. č. 547/13 (ostatní plocha), parc. č. 

547/14 (ostatní plocha), parc. č. 547/19 (ostatní plocha), parc. č. 547/21 (ostatní plocha), parc. č. 547/22 

(ostatní plocha), parc. č. 547/23 (ostatní plocha), parc. č. 547/24 (ostatní plocha), parc. č. 551/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 551/12 (ostatní plocha) v katastrálním území Tálín. 

Stavba obsahuje - seznam stavebních objektů, které jsou předmětem žádosti: 

Op 3-1 Obchvat obce Tálín, 

SO 111 Přeložka silnice II/159 

SO 112 Napojení obce Tálín 

SO 113 Propojení III/02028 

SO 114 Přeložka silnice III/0231 – napojení Kukle 

SO 115 Komunikace pro cyklisty 

SO 116 Napojení a úpravy účelových komunikací – Tálín 

SO 117 Provizorní napojení úseků – Tálín 

SO 118 Provizorní komunikace 

SO 119 Dopravní značení Tálín 

SO 211 Mostní objekt na II/159 – Tálín 

SO 212 Mostní objekt na II/159 – Tálín 

SO 213 Mostní objekt na III/0231 – Tálín 

SO 214 Zárubní zdi 

SO 313 Úprava vodotečí – Tálín 

SO 314 Retenční nádrž – Tálín (km 1,62) 

SO 315 Úprava meliorací 

SO 411 Přeložka/ochrana kabelů NN 

SO 413 Úprava a přeložky nadzemního vedení VN – Tálín 

SO 415 Přeložka/ochrana metalických podzemních kabelů – Tálín 

SO 811 Sadové úpravy – Tálín 

SO 813 Protierozní opatření 

SO 815 Rekultivace stávajících komunikací – Tálín 
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SO 816 Terénní a vegetační úpravy - Tálín 

 

Op 3-3 Obchvat obce Paseky 

SO 131 Přeložka silnice II/159 – Paseky 

SO 132 Napojení obce Paseky a Kukle 

SO 134 Úprava a napojení místních komunikací – Paseky 

SO 136 Napojení a úpravy účelových komunikací – Paseky 

SO 137 Provizorní napojení úseků – Paseky 

SO 138 Provizorní komunikace – Paseky 

SO 193 Dopravní značení – Paseky 

SO 231 Zárubní zeď 

SO 332 Přeložka/ochrana kanalizace – Paseky 

SO 335 Úprava meliorací – Paseky 

SO 433 Úprava a přeložky nadzemního vedení VN – Paseky 

SO 434 Úprava a přeložky nadzemního vedení NN – Paseky 

SO 435 Přeložka/ochrana metalických podzemních kabelů – Paseky 

SO 438 Přeložka/ochrana kabelů O2– Paseky 

SO 831 Sadové úpravy – Paseky 

SO 835 Rekultivace stávajících komunikací – Paseky 

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Protivín dne 12.7.2013 pod č.j. výst. 

73/2012-2155/2012-5/ÚŘUS/Rozh/Ko, které nabylo právní moci dne 17.8.2013. Dále bylo Městským 
úřadem Protivín vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dne 26.2.20216 pod č.j. 

výst. 43/2015-1465/2015-7/PPUS/Rozh/Ko, které nabylo právní moci dne 1.4.2016. 

II. Stanoví podle § 93 odst. 3 stavebního zákona s přiměřeným použitím § 93 odst. 1 stavebního 
zákona dobu platnosti územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

prodloužení platnosti územního rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Elektrárna Temelín II, a. s., Duhová 1444, 140 00  Praha; město Písek, Velké náměstí 114, 397 01  Písek; 

město Protivín, Masarykovo nám. 128, 398 11  Protivín; obec Paseky, Paseky 17, 398 11  Paseky; obec 
Tálín, Tálín 11, 398 15  Tálín; PhDr. Helena Antošová, nar. 24.5.1945, U Bulhara 1655, 110 00  Praha; 

Josef Balek, nar. 8.12.1944, K lukám 641, 142 00  Praha; Věra Bartušková, nar. 1.12.1976, Tálín 65, 398 

15  Tálín; Dagmar Baštová, nar. 30.4.1974, Horní Záhoří 8, 398 18  Záhoří; Monika Beránková, nar. 
24.10.1982, Přešťovice 123, 38601 Přešťovice; Pavel Berka, nar. 7.7.1979, Kukle 94, 398 11  Tálín; Petr 

Bláha, nar. 25.12.1978, Myšenec 101, 398 11  Protivín; Marta Bodyová, nar. 11.9.1966, Všeteč 54, 375 
01  Všemyslice; Ing. Marie Brabencová, nar. 28.5.1955, Pod Školkou 274, 397 01  Písek; Vladimír Brož, 

nar. 3.1.1975, Boženy Němcové 2165, 390 02  Tábor; Jarmila Brožová, nar. 23.4.1942, SNP 2358, 400 11  
Ústí nad Labem; František Filip, nar. 11.1.1967, Kestřany 126, 398 21  Kestřany; Jiří Filip, nar. 2.6.1977, 

Horní Záhoří 22, 398 18  Záhoří; Miroslav Filip, nar. 1.2.1959, Vratislavova 179, 397 01  Písek; Ivana 

Filipová, nar. 20.9.1970, Kestřany 154, 397 01  Kestřany; Ludmila Fučíková, nar. 19.5.1958, Dr. M. 
Horákové 1653, 397 01  Písek; Miroslava Gašparíková Balková, nar. 28.5.1969, Jiráskovo nábř. 1041, 397 

01  Písek; Helena Hachová, nar. 12.8.1962, Jana Čarka 2351, 397 01  Písek; Martina Hauserová, nar. 
10.4.1984, Tálín 14, 398 15  Tálín; Věra Hauserová, nar. 17.5.1952, Paseky 58, 398 11  Paseky; Martin 

Heine, nar. 1.3.1967, Paseky 87, 398 11  Paseky; Ing. Alice Hlaváčová, nar. 12.3.1975, Labská 1154, 370 

11  České Budějovice; Mgr. Kristýna Hlaváčová, nar. 10.7.1986, Vinařického 1368, 389 01  Vodňany; Petr 
Holeček, nar. 19.10.1975, Myšenec 22, 398 11  Protivín; Radomíra Holečková, nar. 16.9.1977, Myšenec 

22, 398 11  Protivín; Roman Holub, nar. 9.3.1962, Paseky 64, 398 11  Paseky; Ing. Václav Holub, nar. 
24.2.1966, Alšovo nám. 17, 397 01  Písek; Jana Horažďovská, nar. 5.5.1958, Mírové nám. 2272, 397 01  

Písek; Josef Hrdina, nar. 6.5.1958, Hlinavka 26, 397 01  Písek; Václav Hronek, nar. 31.5.1958, Kollárova 
1830, 397 01  Písek; Libuše Hronková, nar. 31.10.1938, Dr. M. Horákové 1640, 397 01  Písek; Milan 

Husa, nar. 19.6.1945, Žďár 62, 398 11  Žďár; Ing. Pavel Jaroš, nar. 17.5.1971, Selibov 15, 398 11  

Protivín; Václava Jíchová, nar. 5.8.1950, Tálín 85, 398 15  Tálín; Jaroslava Kaiferová, nar. 25.4.1958, U 
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Hřebčince 2536, 397 01  Písek; Hana Kerlová, nar. 15.4.1940, Žďár 51, 398 11  Žďár; Dagmar 

Klusáčková, nar. 27.11.1972, Paseky 25, 398 11  Paseky; Josef Kochrda, nar. 21.2.1935, Švermova 584, 
398 11  Protivín; Bohumil Kostohryz, nar. 2.6.1953, Otakara Jeremiáše 2239, 397 01  Písek; Ing. Josef 

Kostohryz, nar. 24.2.1949, Drlíčov 150, 397 01  Písek; Marie Kotíšková, nar. 15.5.1941, Na loukoti 656, 

160 00  Praha; Martina Kozáková, nar. 6.5.1979, Ke Křížku 52, 397 01  Písek; Mgr. Bc. Pavel Kozelka, 
nar. 29.3.1974, Velké náměstí 7, 397 01  Písek; Danuše Kozelková, nar. 27.11.1980, Velké náměstí 7, 

397 01  Písek; Martina Králová, nar. 25.3.1972, Zlivice 39, 397 01  Čížová; David Krejcar, nar. 19.6.1979, 
Žďár 4, 398 11  Žďár; Jiřina Kropáčková, nar. 22.3.1960, K Loučení 205, 373 24  Římov; Ing. Jiří Lang, 

nar. 16.5.1961, Psohlavců 1218, 147 00  Praha; Martin Lang, nar. 20.12.1972, Žďár 55, 398 11  Žďár; 
Petr Majorenko, nar. 12.1.1970, K Putimi 115, 397 01  Písek; Vladislav Marek, nar. 23.12.1967, Zeyerova 

2388, 397 01  Písek; Mgr. Martina Maternová, nar. 8.1.1968, Nádražní 1771, 397 01  Písek; Marie 

Mazánková, nar. 30.10.1951, Na Stínadlech 361, 397 01  Písek; Jaroslav Musil, nar. 9. 11. 1974, Paseky 
1, 398 11  Paseky; Jiří Musil, nar. 26. 8. 1980, V. Volfa 1334/31, České Budějovice; Václav Němeček, nar. 

18.12.1935, Na Lukách 1736, 373 16  Dobrá Voda u Českých Budějovic; Jan Nováček, nar. 20.12.1951, 
Na Viničkách 1253, 153 00  Praha; Jaroslav Novák, nar. 18.02.1968, Otavská 1799, Budějovické 

Předměstí, 397 01 Písek; Miroslav Novák, nar. 12.9.1976, Přešťovice 2, 386 01 Přešťovice; Stanislav 

Novák, nar. 9.2.1967, Miloňovice 74, 38601 Miloňovice; Jitka Nováková, nar. 3.9.1950, Topolová 43, 397 
01  Písek; Marcela Nováková, nar. 14.4.1971 Na Ohradě 522, 386 01 Strakonice; Hana Novotná, nar. 

17.3.1954, Vratislavova 291, 397 01  Písek; Jaroslava Novotná, nar. 17.7.1984, Ke Zbrojnici 44, 397 01  
Písek; Bohumila Nožková, nar. 7.2.1951, Krč 105, 398 11  Protivín; Stanislav Pilát, nar. 1.10.1963, Kukle 

100, 398 11  Tálín; Jaroslav Polánský, nar. 12.3.1948, Fr. Škroupa 642, 370 06  České Budějovice; 
Vladimíra Poštová, nar. 15.12.1983, Babín 17, 34101 Horažďovice; Josef Prager, nar. 23.2.1951, Tálín 71, 

398 15  Tálín; František Procházka, nar. 12.1.1956, Třešňová 46, 397 01  Písek; Ing. Vít Procházka, nar. 

26.12.1980, Paseky 12, 398 11  Paseky; Marie Procházková, nar. 27.12.1961, Ke Křížku 158, 397 01  
Písek; Ing. Miloslav Řeřicha, nar. 24.11.1960, Ke Křížku 73, 397 01  Písek; Dagmar Řeřichová, nar. 

13.11.1959, Ke Křížku 159, 397 01  Písek; Ing. Marie Sedláčková, nar. 5.12.1944, Průchozí 3389, 400 11  
Ústí nad Labem; Mgr. Andrea Schlossarek, nar. 27.9.1976, Tibetská 806, 160 00  Praha; Mgr. Antonín 

Skala, nar. 27.10.1971, Mezilesí 114, 549 23  Mezilesí; Ing. Jiří Sládek, nar. 30.1.1952, Tálín 69, 398 15  

Tálín; Irena Sládková, nar. 4.7.1956, Tálín 69, 398 15  Tálín; Miluše Snášelová, nar. 4.6.1960, 
Smrkovická 2219, 397 01  Písek; Marie Stará, nar. 21.11.1948, Tálín 65, 398 15  Tálín; Marie Stropnická, 

nar. 15.3.1948, Paseky 62, 398 11  Paseky; Jiří Stropnický, nar. 14.12.1969, Paseky 62, 398 11  Paseky; 
Aleš Svoboda, nar. 3.3.1975, Lidická 564, 386 01  Strakonice; Miroslav Šálek, nar. 22.12.1965, K 

Horoměřicům 1184, 165 00  Praha; Adam Šimáně, nar. 5.6.2002, Východní 458, 162 00  Praha; Jan 

Šimáně, nar. 16.8.1955, Východní 458, 162 00  Praha; Jana Šimáňová, nar. 7.1.1966, Východní 458, 162 
00  Praha; Milan Škoda, nar. 18.1.1953, Albrechtice nad Vltavou 124, 398 16  Albrechtice nad Vltavou; 

Ivana Škodová, nar. 23.6.1955, Albrechtice nad Vltavou 124, 398 16  Albrechtice nad Vltavou; Ing. Ivana 
Šmídová, nar. 3.7.1961, Pertoldova 3382, 143 00  Praha; Marek Štěpán, nar. 16.3.1978, Kluky 146, 398 

19  Kluky; Josef Študent, nar. 25.7.1957, Tálín 5, 398 15  Tálín; Jaroslava Študentová, nar. 29.10.1959, 
9. května 299, 294 41  Dobrovice; Marie Tomanová, nar. 28.7.1948, Kukle 50, 398 11  Tálín; Alena 

Ťupová, nar. 18.3.1962, Truhlářská 2165, 397 01  Písek; Hana Turková, nar. 24.8.1955, Paseky 44, 398 

11  Paseky; Josef Václavík, nar. 28.3.1952, Otakara Jeremiáše 2156, 397 01  Písek; Václav Vachta, nar. 
23.9.1962, Komořanská 2064, 143 00  Praha; Štěpánka Vachulová, nar. 19.1.1976, Kostková 1035, 196 

00  Praha; Vladimír Vanda, nar. 14.12.1952, Paseky 35, 398 11  Paseky; Marcela Velická, nar. 26.4.1953, 
Hlinavka 25, 397 01  Písek; Petr Velický, nar. 21.9.1974, Kukle 76, 398 11  Tálín; Martina Vlasatá, nar. 

4.1.1975, Tálín 91, 398 15  Tálín; Alena Vočková, nar. 14.9.1969, V oboře 237, 26242 Rožmitál pod 

Třemšínem; František Volf, nar. 17.5.1940, Dr. M. Horákové 1653, 397 01  Písek; Libor Volf, nar. 
18.5.1973, Hostivítova 321, 397 01  Písek; Václav Volf, nar. 17.9.1943, Strážovice 8, 398 04  Mirotice; 

Alena Vonešová, nar. 28.2.1949, Všeteč 65, 375 01  Všemyslice; Libor Všetečka, nar. 16.12.1970, Na 
Pakšovce 2207, 397 01  Písek; Miroslava Všetečková, nar. 1.10.1971, Na Pakšovce 2207, 397 01  Písek; 

Romana Vyskočilová, nar. 26.3.1985, Za humny 349, 398 43  Bernartice; Ing. Marie Zahrádková, nar. 
21.6.1948, Na Pakšovce 2291, 397 01  Písek; Ing. Miroslav Zach, nar. 17.7.1975, Tálín 92, 398 15  Tálín; 

Radka Zapletalová, nar. 3.5.1969, U Hřebčince 71, 397 01  Písek; Jaroslava Zíková, nar. 4.1.1955, 

Ptákovická 437, 386 01  Strakonice; Věra Žáková, nar. 22.6.1969, K Háječku 232, 397 01  Písek; EG.D, 
a.s., Lidická 1873, 602 00  Brno; Farma Písek Land, s.r.o., Na Florenci 1332, 110 00  Praha; Krajské 

školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, U Zimního stadionu 1952, 370 01  
České Budějovice; Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08  Hradec Králové; MVKS, spol. s 

r.o., Tálín 97, 398 15  Tálín; Obec Paseky, Paseky 17, 398 11  Paseky; Správa a údržba silnic Jihočeského 

kraje, závod Český Krumlov, Budějovická 127, 381 01  Český Krumlov; Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024, 130 00  Praha; Študentová, Marie, Rabasova 1156, 708 00  Ostrava; Úřad pro zastupování státu ve 
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věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, 128 00  Praha; Zemědělské družstvo Selibov, Selibov 60, 398 

11  Protivín; Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01  Písek 

Odůvodnění: 

Dne 16.3.2021 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Podáním žádosti 
se staví běh lhůty. 

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Protivín dne 12.7.2013 pod č.j. výst. 
73/2012-2155/2012-5/ÚŘUS/Rozh/Ko, které nabylo právní moci dne 17.8.2013. Dále bylo Městským 

úřadem Protivín vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dne 26.2.20216 pod č.j. 
výst. 43/2015-1465/2015-7/PPUS/Rozh/Ko, které nabylo právní moci dne 1.4.2016. 

Městský úřad Protivín tuto žádost postoupil k vyřízení Krajskému úřadu Jihočeského kraje dne 8.12.2021, 

spisový materiál byl řádně předán dne 8.3.2022. 

S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona, stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je 

dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona. 

Vzhledem k tomu, že uvedená stavba spadá pod § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona je v souladu s § 2e 

odst. 1 liniového zákona příslušný k vedení tohoto řízení krajský úřad. 

Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 

tohoto řízení je vyloučena změna technických parametrů stavby. 

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 

právní moci, nestanovil-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Před 
uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že charakter stavby, 

zejména s přihlédnutím k rozsahu stavby a nezbytné majetkoprávní přípravě nebyla doposud zpracována 

projektová dokumentace a nemůže být tudíž požádáno o vydání stavebního povolení. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 9.6.2022 zahájení řízení o prodloužení platnosti územního 

rozhodnutí dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení í a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. 

V průběhu řízení byly uplatněny námitky proti záměru. Opatřením ze dne 16.8.2022 vyzval stavební úřad 

účastníky řízení, aby se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřili. Účastníci s podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

Výzvou ze dne 10.10.2022 vyzval stavební úřad žadatele k zaplacení správního poplatku. 

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože 

předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti 

vyhověl. 

Odůvodnění prodloužené doby platnosti územního rozhodnutí: 

Žadatel dne 16.3.2021 požádal o stanovení prodloužené doby platnosti územního rozhodnutí, a to na 5 
let. S ohledem na charakter stavby, zejména s přihlédnutím k rozsahu stavby a nezbytné majetkoprávní 

přípravě, stavební úřad žádosti zcela vyhověl a samostatným výrokem stanovil dobu platnosti na 5 let ode 
dne, kdy rozhodnutí o prodloužení platnosti nabude právní moci, tedy dobu nejdelší možnou (viz § 91 

odst. 1 stavebního zákona). 

Povinností stavebního úřadu je zajistit soulad přijatého řešení s veřejným zájmem. Veřejný zájem je v 
tomto konkrétním případě zřetelný, neboť obchvat obcí Tálín a Paseky je územně plánovací dokumentací 

označen coby veřejně prospěšná stavba. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Stanovení okruhu účastníků řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí: 

účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

a) žadatel, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 
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účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

a) 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, 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 

 

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 

Elektrárna Temelín II, a. s., IČO 04669134, Duhová 1444, 140 00  Praha 

 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 

město Písek, IČO 00249998, Velké náměstí 114, 397 01  Písek 

město Protivín, IČO 00250023, Masarykovo nám. 128, 398 11  Protivín 
obec Paseky, IČO 00512010, Paseky 17, 398 11  Paseky 

obec Tálín, IČO 00250163, Tálín 11, 398 15  Tálín 

 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:  

Dotčení vlastníci, tj. vlastníci pozemků a staveb, na kterých je stavba umisťována (viz výše uvedený 
seznam pozemků dotčených stavbou) a současně ti, kteří mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné 

věcné právo. 

Jmenný seznam dotčených vlastníků je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Jména, adresy a data narození fyzických osob uvádí stavební úřad proto, že se podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona jedná o účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu. Podle § 68 odst. správního řádu 

uvede správní orgán ve výrokové části rozhodnutí označení účastníků podle § 27 odst. 1 správního řádu. 

Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2 
správního řádu). K porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zde nedochází, neboť 

zveřejnění osobních údajů ukládá správnímu orgánu zákon. 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:  

Účastníkem podle tohoto ustanovení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

pozemkům nebo stavbám, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Jedná se o tyto pozemky a stavby: 

parc. č. 1224, 1254, 1257, 1264, 1266/4, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1311/10, 1311/19, 1311/20, 1311/21, 
1311/22, 1311/23, 1311/24, 1311/25, 1311/27, 1311/33, 1311/34, 1311/35, 1311/44, 1311/45, 1311/47, 

1317/1 v katastrálním území Selibov, 

st. p. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, parc. č. 628/1, 628/4, 628/13, 
782/3, 782/5, 782/6, 782/7, 782/8, 782/9, 782/10, 782/11, 782/12, 782/13, 782/14, 782/15, 782/16, 

782/17, 782/18 v katastrálním území Nový Dvůr u Písku, 

st. p. 54, 55, 56, 57, 91, 96, 97, 98, 99, 102, 139/2, 143/1, 146, 151/4, 156, 167, 169, 172, 173, 174, 

175, parc. č. 321, 327/2, 327/5, 336/1, 354/8, 354/13, 354/19, 354/20, 354/21, 354/23, 354/24, 355/1, 
356, 357/2, 357/6, 357/7, 357/9, 357/11, 357/12, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 

360/8, 360/11, 360/13, 360/14, 363/1, 363/3, 363/4, 364, 371/2, 371/5, 373/6, 381/1, 381/21, 396/2, 

396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 407, 408/1, 408/2, 413/13, 417/4, 424, 435/2, 435/3, 435/10, 
435/11, 436/13, 436/14, 436/19, 436/24, 436/29, 455, 461/2, 461/9, 461/11, 463/2, 463/5, 463/6, 

1451/2 v katastrálním území Paseky u Písku, 

st. p. 1, 2, 4, 6/1, 10/3, 10/4, 11/2, 12, 13/1, 46, 50/1, 50/2, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 

72, 91, 108, 111, 117, 118, 119, 124, 126/1, 126/2, 127, 133, 134, 136, 144, 145, 149, 150, parc. č. 4/1, 

6/1, 6/2, 6/3, 28/1, 33/1, 33/3, 35, 36/4, 95/8, 95/9, 121/7, 121/29, 123/4, 138/9, 138/10, 138/13, 
143/1, 143/2, 143/6, 150/6, 206/2, 212/5, 212/19, 214/1, 214/3, 217/3, 217/4, 217/6, 217/7, 217/8, 

217/13, 232/20, 233, 241/6, 241/7, 241/8, 241/12, 241/13, 241/15, 241/17, 241/18, 245/1, 245/11, 
245/12, 245/13, 251/1, 253/14, 253/15, 253/16, 253/18, 253/20, 253/21, 253/22, 253/26, 253/31, 

253/32, 253/35, 253/36, 253/37, 253/38, 253/47, 253/48, 253/52, 253/53, 253/54, 253/55, 257/6, 
257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/13, 257/16, 257/17, 257/20, 259/2, 259/5, 259/6, 259/11, 

259/17, 259/23, 259/26, 259/28, 259/31, 259/32, 259/45, 259/48, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 
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261/9, 261/10, 261/12, 268/1, 268/2, 268/3, 275/1, 286/3, 295/3, 296/7, 296/14, 296/16, 296/18, 

296/19, 296/20, 303/2, 306/1, 306/3, 311/3, 311/4, 315/4, 319/3, 319/4, 319/6, 333/1, 334, 346, 357, 
360/1, 360/19, 360/27, 372/6, 372/15, 372/17, 372/21, 372/23, 372/24, 372/25, 372/26, 372/29, 

372/30, 373/9, 373/13, 373/14, 373/15, 373/16, 373/17, 373/18, 373/19, 373/20, 373/24, 373/29, 

374/6, 374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 374/13, 374/17, 393/5, 393/7, 402/1, 403/7, 404/12, 
404/22, 529/11, 533/3, 533/4, 544/2, 544/8, 545/1, 545/3, 545/4, 545/5, 545/8, 545/9, 545/10, 545/11, 

546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 547/18, 553/1, 561/1 v katastrálním území Tálín  

Písek, Nový Dvůr č.e. 103, č.e. 101 a č.e. 102,  Paseky č.p. 40, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 47, č.p. 59, č.p. 81, 

č.p. 80, č.p. 70, č.p. 69, č.p. 67, č.e. 3, č.p. 73, č.p. 64 a č.p. 46,  Tálín č.p. 33, č.p. 21, č.p. 31, č.p. 37, 
č.p. 72, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 30, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 46, 

č.p. 66, č.p. 69, č.p. 67, č.p. 97, č.p. 10, č.p. 84, č.p. 82, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 90, č.p. 93, č.p. 96 a č.p. 

99 

Tito účastníci jsou ve smyslu § 85 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí. 

S odkazem na § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury doručuje stavební úřad 

tuto písemnost jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným 

orgánům. 

Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení o této skutečnosti poučil účastníky řízení podle § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona, jímž bylo oznámení o zahájení řízení doručováno jednotlivě. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Námitky, které dne 4.7.2022 uplatnil Libor Všetečka, Na Paškovce 2207, 397 01 Písek: 

Namítající nesouhlasí s vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, přičemž proti 
jeho prodloužení uvedl následující námitky (ve stručnosti): 

1) Rozhodnutí o umístění stavby již pozbylo platnosti. Tuto svou domněnku opírá o tvrzení uvedené 
v dopise ze dne 13.10.2014, kterým žadatel oznámil Městskému úřadu v Protivíně a též 

účastníkům řízení, že upouští od celého záměru, k němuž se toto rozhodnutí vztahuje, 

2) Žadatel od svého záměru zcela upustil, 

3) Je proti smyslu zákonné úpravy fixovat poměry v území donekonečna a blokovat tím záměry a 

vlastnická práva namítajícího, 

4) Změna podmínek v území – po delší době platnosti územního rozhodnutí je změna podmínek 

v území pravděpodobná. Případné neprodloužení platnosti územního rozhodnutí nebrání žadateli 

požádat o nové umístění stavby v budoucnu. 

5) Neplatnost smlouvy o vkladu části obchodního závodu – jakožto právního nástupce společnosti 

ČEZ na společnost Jaderná elektrárna Temelín II, a.s. být účastníkem řízení. 

K bodu 1 stavební úřad uvádí následují: 

Předmětný dopis, ze kterého namítající cituje nemá stavební úřad k dispozici, ve spise jej nedohledal. Tím 
není zpochybněna jeho existence, nicméně ze strany namítajícího očividně dochází k jeho desinterpretaci. 

Jak je patrno z pasáže, kterou namítající uvádí jakožto citaci, pak v předmětném dopise žadatel 

neinformuje adresáty o upuštění od záměru, nýbrž o odložení reaizace na blíže nespecifikovanou dobu 
v budoucnu. Takovouto formulaci nelze zaměnit za zákonné vymezení upuštění od záměru ve smyslu 

§ 93 odst. 5 stavebního zákona, kterým žadatel sdělí stavebnímu úřadu informaci, že upustil od záměru, 
ke kterému se územní rozhodnutí vztahuje. K pozici investora je nutno objektivně poznamenat, že 

konečné rozhodnutí o dostavbě 2 bloků jaderné elektrárny není v kompetenci žadatele. Jediný subjekt, 

který může přijmout takové rozhodnutí a současně zajistit dostatečné zdroje financí na realizaci díla je 
Vláda České republiky. 

Městský úřad Protivín, jakožto jeden z adresátů předmětného dopisu rozhodl v roce 2016 kladně o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí navzdory popisovaným informacím. Z tohoto lze jednoznačně 

dovodit, že informace v dopise obsažené vyhodnotil shodně, tedy tak že se nejedná o upuštění od 
záměru. Namítajícím vrzené okolnosti na platnost předmětného územního rozhodnutí nemají žádný vliv. 
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K budu 2 stavební úřad uvádí následují: 

Teze namítajícího o tom, že žadatel od záměru zcela upustil je očividný nonsens. Důkazem budiž samotné 
podání žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. 

K bodu 3 stavební úřad uvádí následující: 

Namítající vyjadřuje názor, že je proti smyslu zákonné úpravy fixovat poměry v území prodlužováním 
platnosti územního rozhodnutí po desítky let. V obecné rovině se stavební úřad s tímto názorem 

ztotožňuje, ostatně tak činí i recentní judikatura. V posuzovaném případě je ovšem zapotřebí zasadit 
předmětný záměr do širších souvislostí. Účelem přeložky silnice II. třídy v daném místě totiž není 

primárně řešení lokálních závad na stávající silnici, jak tomu zpravidla bývá u silničních obchvatů obcí, 
nýbrž zajištění lepší přístupnosti k Jaderné elektrárně Temelín, o jejíž dostavbě se dlouhodobě rozhoduje 

na úrovni Vlády České republiky. Požadavek na zajištění realizace předmětné přeložky silnice II. třídy 

přímo vyplývá z posouzení vlivů záměru na životní prostředí, který byl k dostavbě Jaderné elektrárny 
Temelín zpracován a je stále platný (platnost prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze 

dne 16.12.2020 č.j. MZP/2019/710/10492). To znamená, že bude-li v budoucnu rozhodnuto o dostavbě 
Jaderné elektrárny Temelín, je realizace předmětného obchvatu jakožto požadované infrastruktury, 

nezbytnou podmínkou pro zahájení této dostavby. Právě z tohoto důvodu považuje stavební úřad za 

žádoucí zachovat stávající stav v území, kdy je o umístění požadované infrastruktury již pravomocně 
rozhodnuto. 

Stavební úřad zde vyjadřuje přesvědčení, že dostavba Jaderné elektrárny Temelín je natolik jedinečnou 
stavbou, že opakované prodlužování platnosti územního rozhodnutí, který lze v obecné rovině označit 

jako nežádoucí, je v tomto konkrétním případě akceptovatelné. Akceptovatelné je proto, že časový 
harmonogram výstavby jaderné elektrárny je nesrovnatelně delší než u běžné přeložky silnic II. třídy. 

Namítajícím poukazované omezení vlastnického práva je pouze relativní. K faktickému omezení ve 

využitelnosti pozemků v jeho vlastnictví totiž spíše než existence územního rozhodnutí, přispívá vymezení 
koridoru pro předmětný záměr v územně plánovací dokumentaci. Stavební úřad vyjadřuje přesvědčení, že 

existence pravomocného územního rozhodnutí faktickou využitelnost pozemků přiléhajících k trase 
obchvatu nijak neomezuje, ba naopak zvyšuje. Tento zdánlivý paradox je dán faktem, že zatímco územně 

plánovací dokumentace definuje (tzn. blokuje) koridor pro stavbu v proměnné šíři 100 – 300 m, územní 

rozhodnutí již určuje přesnou polohu stavby na konkrétních pozemcích. Vlastní silnice je navržena 
v kategorii S 7,5/60, tzn. že včetně příkopů, náspů a zářezů se šíře pásu potřebného pro realizaci silnice 

pohybuje v řádu nižších desítek metrů. V případě, že by územní rozhodnutí neexistovalo, byla by veškerá 
potenciální výstavba znemožněna v celé šíři koridoru. Za aktuálního stavu, kdy je již vydáno územní 

rozhodnutí a je tudíž upřesněna poloha záměru, je možno reálně uvažovat o využití zbylých částí koridoru 

z územně plánovací dokumentace k jiné zástavbě. Za tímto účelem je možno žádat o změnu využití 
příslušných ploch v územně plánovací dokumentaci právě s odkazem na existující územní rozhodnutí. To 

vše při respektování ochranného pásma silnice tj. 15 m od osy vozovky. Ochranné pásmo silnice vzniklo 
okamžikem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby. I při zohlednění šířky ochranného 

pásma silnice je celková plocha „blokovaného“ území nepoměrně menší, než kdyby platnost územního 
rozhodnutí prodloužena nebyla. Ačkoliv lze v budoucnu důvodně předpokládat potřebu dílčí změny 

územního rozhodnutí (viz níže), nelze předpokládat významné změny v trase či niveletě silnice ani změnu 

rozsahu ochranného pásma. 

Této námitce stavební úřad nepřisvědčil, neboť vyhodnotil, že existencí územního rozhodnutí k omezování 

vlastnického práva reálně nedochází. 

K bodu 4 stavební úřad uvádí následující: 

Namítající poukazuje na možnou změnu podmínek v území od doby vydání původního územního 

rozhodnutí o umístění stavby (cca 9 let), přičemž na podporu svého tvrzení uvádí své vlastní pozorování 
chřástala polního, tedy zvláště chráněného živočicha. K tomuto stavební úřad v zásadě zopakuje 

odůvodnění, jež uvedl k vypořádání bodu č. 3. V obecné rovině se lze s tvrzením namítajícího ztotožnit. 
V případě standardního obchvatu obce by se skutečně jednalo o neopodstatněné průtahy v přípravě 

stavby. Za takových okolností by dal stavební úřad namítajícímu zapravdu a opakovanou žádost o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí zamítl. Nicméně s ohledem na jedinečnost a zjevnou časovou 

náročnost přípravy stavby rozšíření Jaderné elektrárny Temelín, ke které představuje projednávaný záměr 

podmiňující investici do infrastruktury, je zde odklon od ustálené rozhodovací praxe přijatelný a 
opodstatněný. Jinými slovy, zatímco v případě přípravy přeložky silnice II. třídy by 9 a více let byla doba 

nepřiměřeně dlouhá, pro přípravu dostavby jaderné elektrárny se tato doba jeví naopak jako přiměřená. 
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Ojedinělé a nikterak nezdokumentované pozorování chřástala polního na tomto názoru stavebního úřadu 

nic nezmění. V této souvislosti lze namítajícímu doporučit, aby se obrátil na odborníky v oblasti ochrany 
přírody a krajiny. S jejich pomocí lze zajistit odpovídající ochranu tohoto zvláště chráněného druhu v 

dalších fázích přípravy stavby. Právě s ohledem na značný časový odstup od vydání původního územního 

rozhodnutí lze totiž důvodně předpokládat nutnost provést v budoucnu dílčí změny územního rozhodnutí. 
K této úvaze vede stavební úřad zkušenost, že navržené technické řešení stavby po takto dlouhé době již 

zastará a zpravidla neodpovídá soudobým technickým předpisům a normám. Tudíž před podáním žádosti 
o stavební povolení bude zapotřebí dokumentaci vhodně aktualizovat. 

S namítajícím lze souhlasit v tom, že i v případě zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí nic nebrání žadateli požádat o nové územní rozhodnutí v budoucnu. Stavební úřad je ovšem 

toho názoru, že zachování již vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby v platnosti přináší 

dotčeným osobám v území větší míru právní jistoty. V případě vyhovění žádosti o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí mohou být případné oprávněné požadavky směřující k ochraně nově se objevivších 

zvláště chráněných živočichů a planě rostoucích rostlin zapracovány právě při projednání změny 
územního rozhodnutí. Nelze ovšem očekávat změnu hlavních parametrů, zejména směrového či 

výškového řešení stavby. 

K bodu 5 stavební úřad uvádí následující: 

Namítaný nedostatek spočívající nezpůsobilostí žadatele, kterým je Elektrárna Temelín II, a.s., k tomu, 

aby byl účastníkem řízení, není relevantním důvodem pro nevydání rozhodnutí. Namítající napadá 
procesní nástupnictví společnosti Elektrárna Temelín II, a.s., když žadatelem o vydání původního 

územního rozhodnutí byla společnost ČEZ, a.s. Stavební úřad se touto námitkou nezabýval, neboť je se 
jedná o námitku občanskoprávní povahy k jejímuž řešení není správní orgán způsobilý. 

Ostatně ani namítající není způsobilý k podání této námitky, neboť není zjevné, jakým způsobem mohou 

být jeho práva touto okolností přímo dotčena. Domněnka namítajícího o tom, že jde o uměle založený 
subjekt o třech zaměstnancích, který je personálně propojený s původním žadatelem, u kterého je 

obtížné zjistit informace o majetkové situaci a bonitě, které by zaručovaly schopnost pokračovat v jeho 
záměru, není relevantním důvodem. Jak již bylo uvedeno výše, k rozhodnutí o dostavbě Jaderné 

elektrárny Temelín totiž reálně existuje pouze jediný v úvahu připadající subjekt, a to Vláda ČR. Úvahy 

namítajícího jsou liché. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy ČR, 

odboru pozemních komunikací, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 podáním u zdejšího správního 

orgánu. 

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 v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona individuálně stanovenou dobu platnosti, a to 

na 5 let 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. Mária Čejková 

vedoucí oddělení silničního hospodářství 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. f) s přihlédnutím k poznámce č. 6 ve výši 10000 Kč byl 
zaplacen dne 17.10.2022 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského 
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a na úředních deskách místně příslušných 

obecních úřadů. Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost 

byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 
odst. 2 správního řádu. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude rozhodnutí zasláno 

zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.  

 

Vyvěšeno dne: ……………………… Sejmuto dne: …………………………  

 

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Elektrárna Temelín II, a. s., IDDS: 95xewnb 

město Písek, IDDS: p5ibfya 
město Protivín, IDDS: x48bszz 

obec Paseky, IDDS: 8hnb5pt 
obec Tálín, IDDS: cn7bq6a 

  
dotčené správní úřady 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu č.p. 
1952/2, 370 76  České Budějovice 

Městský úřad Písek, odbor dopravy, IDDS: p5ibfya 
Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: p5ibfya 

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, IDDS: p5ibfya 

Městský úřad Protivín, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, IDDS: x48bszz 
 

ostatní – se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, -zde- 

Městský úřad Písek, IDDS: p5ibfya 

Městský úřad Protivín, IDDS: x48bszz 
Obecní úřad Paseky, IDDS: 8hnb5pt 

Obecní úřad Tálín, IDDS: cn7bq6a 
 

Ostatním účastníkům je toto rozhodnutí doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou 
vyhláškou“. Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě 

tohoto rozhodnutí.  
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