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

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 15.8.2013 podal
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"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby
„Černěves p.č.12/3 kNN“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 12/3 (trvalý travní porost), parc. č. 700/3 (ostatní plocha) v
katastrálním území Černěves u Libějovic.
Druh a účel umisťované stavby:
technická infrastruktura
Umístění stavby na pozemku:
ze stávajícího sloupu na pozemku p.č.700/3 v k.ú.Černěves u Libějovic bude sveden kabel, který
bude ukončen v kabelové skříni SP 100 na pozemku p.č.12/3 v k.ú.Černěves u Libějovic
Rozsah zařízení:
29 m
kabelová přípojka NN 0,4 kV NAYY 4x25 mm2
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku parc. č. 12/3 a parc. č. 700/3 v katastrálním
území Černěves u Libějovic, v souladu s dokumentací vypracovanou společností
ELEKTROSTAV s.r.o., Strakonice IČO 47239034.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech.zařízení
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických
požadavků.
4. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle
stavebního nebo jiného zákona.
5. Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou likvidovány v souladu s předpisy,
platnými na úseku odpadového hospodářství. Případné nebezpečné odpady budou likvidovány
pouze firmou k tomu účelu oprávněnou.
6. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí v zájmovém
území.
7. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby nebyla způsobena škoda na sousedních
pozemcích, dbát , aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí
stavby, ničení zeleně a k poškozování majetku.
8. Po provedení pokládky kabele a terénních úpravách je zapotřebí uvést poškozené travní porosty
do původního stavu.
9. Při stavebních pracích budou provedena všechna preventivní opatření k ochraně povrchových
nebo podzemních vod před únikem ropných či jiných závadných látek.
10. Po dokončení stavby oznámí stavebník v souladu s ustanovením § 120 stavebního zákona
užívání stavby.
11. Podchod pozemní komunikace bude proveden podvrtem. V případě, že při provádění stavebních
prací bude omezen provoz na místních komunikacích, je nutno požádat o stanovení dopravního
značení na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vodňany.
12. Budou dodrženy podmínky:
 vyjádření o existenci sítí (elektrická síť) společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne
26.4.2013 zn.M18391-Z051312498
 vyjádření společnosti ČEVAK a.s ze dne 20.4.2013 čj.013010009874

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Odůvodnění:
Dne 15.8.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti
a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 8.10.2013, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji
s účastníky řízení, veřejností 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 a vyhovuje obecným požadavkům na
výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- E.ON Servisní, s.r.o. dne 26.4.2013 zn.M18391-Z051312498 – vyjádření o existenci zařízení
- Obec Libějovice ze dne 17.5.2013 čj.OUL-0228/2013/OÚ
- ČEVAK a.s. ze dne 26.4.2013 čj.0130100009874 – vyjádření k územnímu řízení
- MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 6.6.2013 zn.MUVO 4541/2013 – předběžná informace
- HZS Strakonice ze dne 29.5.2013 čj.HSCB-2367-2/2013 UO-ST – závazné stanovisko
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MěÚ Vodňany, odbor výstavby ÚP, památková péče ze dne 9.9.2013 spis.zn.VaÚP/519/2013 –
závazné stanovisko
- MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH ze dne 30.8.2013 zn.6901/280/2013 - vyjádření
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.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích, 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
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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.

Bc.Věra Černá
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 9.9.2013.

Obdrží:
účastníci dle § 85 odst.1/ stavebního zákona (dodejky)
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Strakonice s.r.o., IDDS: 6qp3pdx
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
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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
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

