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E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Strakonice s.r.o., Písecká 283, IČO
47239034, 386 01 Strakonice
(dále jen "žadatel") podal dne 15.8.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Černěves p.č.12/3 - kNN“
na pozemku parc. č. 12/3, 700/3 v katastrálním území Černěves u Libějovic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Rozsah zařízení:
kabelová přípojka NN 0,4 kV NAYY 4x25 mm2

cca 29 m

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
8. října 2013 (úterý) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00
a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního
řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního
jednání na místě:
 na stávajícím sloupu na pozemku p.č.700/3 v k.ú.Libějovice (z něhož má být sveden nový kabel)
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je 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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc.Věra Černá
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30-ti dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci dle § 85 odst.1/ stavebního zákona (dodejky)
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Strakonice s.r.o., IDDS: 6qp3pdx
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
účastníci dle § 85 odst.2/ stavebního zákona (dodejky)
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
Martin Sládek, Rybářská č.p. 260, 389 01 Vodňany
Markéta Sládková, Rybářská č.p. 260, 389 01 Vodňany
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Anna Holátová, Černěves č.p. 17, 389 01 Vodňany
Josef Jůn, Soběšice č.p. 110, 342 01 Sušice 1
Ing. Marie Jůnová, Libějovice č.p. 34, 387 72 Libějovice
E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

