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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 30798/2018

Výroková část:
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, 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")a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm.
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i "správní řád"),
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 10.12.2018
podal
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České
Budějovice,
kterého zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, nábřeží 1. máje č.p. 1935, 397
01 Písek
(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

Dražíč: NN rekonstrukce vedení
č.s.1040013720
Dražíč
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(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 4/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/4
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 38/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 122/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 122/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 173/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 174 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
180 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 210/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 210/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 212 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 246 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 22/2 (zahrada), parc. č. 33/2
(ostatní plocha), parc. č. 39/1 (zahrada), parc. č. 43 (zahrada), parc. č. 44 (ostatní plocha), parc.
č. 48 (ostatní plocha), parc. č. 50/6 (zahrada), parc. č. 52 (zahrada), parc. č. 53/1 (ostatní
plocha), parc. č. 57 (zahrada), parc. č. 60 (zahrada), parc. č. 64/1 (zahrada), parc. č. 65/2 (ostatní
plocha), parc. č. 66 (zahrada), parc. č. 67/1 (ostatní plocha), parc. č. 73/1 (zahrada), parc. č.
74/4 (ostatní plocha), parc. č. 75/2 (zahrada), parc. č. 85 (zahrada), parc. č. 88/1 (zahrada), parc.
č. 90 (ostatní plocha), parc. č. 114/4 (ostatní plocha), parc. č. 114/8 (zahrada), parc. č. 114/11
(ostatní plocha), parc. č. 114/19 (ostatní plocha), parc. č. 114/20 (orná půda), parc. č. 489/5
(zahrada), parc. č. 489/7 (zahrada), parc. č. 489/16 (ostatní plocha), parc. č. 490/6 (trvalý travní
porost), parc. č. 1244/2 (zahrada), parc. č. 1244/3 (zahrada), parc. č. 1247/2 (zahrada), parc. č.
1674 (ostatní plocha), parc. č. 1677/1 (ostatní plocha), parc. č. 1677/2 (ostatní plocha), parc. č.
1686/1 (ostatní plocha), parc. č. 1687/17 (ostatní plocha), parc. č. 1708/2 (ostatní plocha), parc.
č. 1715/6 (ostatní plocha), parc. č. 1716/1 (ostatní plocha), parc. č. 1716/6 (ostatní plocha),
parc. č. 1716/11 (ostatní plocha), parc. č. 1716/15 (ostatní plocha), parc. č. 1716/16 (ostatní
plocha), parc. č. 1732/1 (ostatní plocha), parc. č. 1732/2 (ostatní plocha), parc. č. 1732/6
(ostatní plocha), parc. č. 1732/12 (ostatní plocha), parc. č. 1732/13 (ostatní plocha), parc. č.
1732/14 (vodní plocha), parc. č. 1732/15 (ostatní plocha), parc. č. 1732/16 (ostatní plocha),
parc. č. 1740/1 (ostatní plocha), parc. č. 1753 (ostatní plocha) v katastrálním území Dražíč.
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Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Účelem stavby je náhrada vyžilého a technicky
nevyhovujícího venkovního vedení NN novým kabelovým vedení, úprava přípojkových
skříní a úprava trafostanice. Kabelové vedení NN bude uloženo v zemi a ukončeno
v kabelových pilířích.
Umístění stavby na pozemku:
- Trasa podzemního kabelového vedení bude umístěna na pozemcích parc.č. st. p. 1/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 4/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 4/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 18/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 38/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 46/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 122/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 122/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 168 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 173/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 180 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 210/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 210/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 212 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 246 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 22/2 (zahrada), parc. č.
33/2 (ostatní plocha), parc. č. 39/1 (zahrada), parc. č. 43 (zahrada), parc. č. 44 (ostatní
plocha), parc. č. 48 (ostatní plocha), parc. č. 50/6 (zahrada), parc. č. 52 (zahrada), parc. č.
53/1 (ostatní plocha), parc. č. 57 (zahrada), parc. č. 60 (zahrada), parc. č. 64/1 (zahrada),
parc. č. 65/2 (ostatní plocha), parc. č. 66 (zahrada), parc. č. 67/1 (ostatní plocha), parc. č.
73/1 (zahrada), parc. č. 74/4 (ostatní plocha), parc. č. 75/2 (zahrada), parc. č. 85 (zahrada),
parc. č. 88/1 (zahrada), parc. č. 90 (ostatní plocha), parc. č. 114/4 (ostatní plocha), parc. č.
114/8 (zahrada), parc. č. 114/11 (ostatní plocha), parc. č. 114/19 (ostatní plocha), parc. č.
114/20 (orná půda), parc. č. 489/5 (zahrada), parc. č. 489/7 (zahrada), parc. č. 489/16
(ostatní plocha), parc. č. 490/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1244/2 (zahrada), parc. č.
1244/3 (zahrada), parc. č. 1247/2 (zahrada), parc. č. 1674 (ostatní plocha), parc. č. 1677/1
(ostatní plocha), parc. č. 1677/2 (ostatní plocha), parc. č. 1686/1 (ostatní plocha), parc. č.
Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, tel: 385 772 200, fax: 385 731 624
posta@tnv.cz, www.tnv.cz, ID tn8b4c3

Č.j. MÚT/15886/2019

str. 4

1687/17 (ostatní plocha), parc. č. 1708/2 (ostatní plocha), parc. č. 1715/6 (ostatní plocha),
parc. č. 1716/1 (ostatní plocha), parc. č. 1716/6 (ostatní plocha), parc. č. 1716/11 (ostatní
plocha), parc. č. 1716/15 (ostatní plocha), parc. č. 1716/16 (ostatní plocha), parc. č. 1732/1
(ostatní plocha), parc. č. 1732/2 (ostatní plocha), parc. č. 1732/6 (ostatní plocha), parc. č.
1732/12 (ostatní plocha), parc. č. 1732/13 (ostatní plocha), parc. č. 1732/14 (vodní plocha),
parc. č. 1732/15 (ostatní plocha), parc. č. 1732/16 (ostatní plocha), parc. č. 1740/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1753 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Dražíč.
Určení prostorového řešení stavby:
- Trafostanice „obec Dražíč“ - úprava
Ve stávající zděné trafostanici „obec“ č.b. T01 v obci Dražíc bude provedena výměna
nevyhovujícího rozvaděče včetně přívodu od trafa. Pod rozvaděčem bude proveden otvor
pro připojení novým kabelem. Podlaha a omítka budou po montážních pracích opravena
zeď a opatřeno nátěrem.
-

Kabelové vedení NN
Na základě dožitého a špatného stavu podpěrných bodů venkovního vedení a požadavku
obce Dražíc včetně přeložek z důvodu rekonstrukce stavebních objektů bylo navrženo nové
kabelové vedení NN.
Z rozvaděče stávající zděné trafostanice „Obec“ č.b. T01 budou provedeny čtyři kabelové
vývody ve směru Vranov, Chrášťany a 2x do obce.
a) Bude provedeno nové kabelové vedení ve směru na Vranov kabelem 1-NAYY-J
4x150mm2 o celkové délce 258m s ukončením v kabelovém plastovém pilíři SS200
č.b.NOI umístěném v oplocení před čp.82. V trase kabelového vedení bude kabelové
vedení zasmyčkováno v kabelových pilířích SS100 č.b.N02 po čp.81, č.b.N09 čp.34 a v
pilíři SS300 č.b.N03 před čp.6. Z kabelového pilíře SS300 bude provedeno připojení
stávajících odběrných míst kabelem 1-NAYY-J 4x25mm2 do nového pilíře SP100 č.b. N04
o délce 35m umístěným v oplocení čp.35 a do vyměněné kabelové skříně SP100 č.b. N05
o délce 39m. Na č.b. N07 bude vrácen nový pilíř SP100 připojený novým kabelem 1NAYY-J 4x25mm2 ze stávajícího pilíře č.b.N08 před čp.45. Dále bude provedeno
propojení stávajícího odběru pro čp.80 připojeného žňového pilíře SS200 č.b.NOI
kabelem 1-NAYY-J 4x16mm2 o délce 40m s naspojkováním č.b.NPOl na stávající
kabelovou přípojku 1-NAYY-J 4x16mm2 u demontovaného betonového stožáru.
Z kabelové skříně SR422 č.b.N29 bude provedeno nové kabelové vedení kabelem 1NAYY-J 4x150mm2 o celkové délce 149m s ukončením v rozpojovací kabelové skříní
$R422 č.b.N37 umístěné v oplocení čp.6. V trase kabelového vedení ve středu obce
budou připojeny stávající odběry smyčkově nebo pomocí T spojek č.b.N30-čp.54,
č.b.N31-čp.2 , q b.N34 - čp.3. Z kabelových pilířů č.b.N34 bude provedeno kabelové
vedení kabelem 1-NAYY-J 4x50mm2 o délce 50m s ukončením v kabelovém pilíři SS200
umístěném mezi pozemky čp. 58 a čp.22, v trase bude smyčkově připojena kabelové
skříň SS100 umístěná před vjezdovou bránou pro čp.37. Dále z č.b.N31 bude provedeno
nové kabelové vedení l-NAYY-J 4x50mm2 o délce 32m s ukončením v kabelové skříni
SS200 č.b.N32 na hasičárně, ze které bude provedeno připojení kabelem 1-NAYY-J
4x25mm2 do SP100 č.b.N33-čp.67. Z rozpojovací skříně SR422 č.b.N37 bude provedeno
nové kabelové vedení 1-NAYY-J 4x95mm2 o délce 212m s ukončením v kabelové skříni
SS100 umístěné na čp.63 na konci obce ve směru Nepomuk. V trase kabelového vedení
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bude provedeno opětovné připojení stávajících odběrných míst do nových pilíři SP100
N39-čp.42 a N40-čp.66 pomocí T-spojek a kabelu 1-NAYY-J 4x25mm2. Dále z rozpojovací
skříně č.b.N37 u čp.58 bude provedeno propojovací vedení kabelem l-NAYY-J
4x150mm2 o délce 42m s naspojkováním na stávající kabelové vedení 1-NAYY-J
4x150mm2 od trafostanice TS “ZD“, v trase bude provedeno opětovné připojení čp.5 do
nového pilíře SP100 č.b. N38 pomocí T-spojky a kabelu 1-NAYY-J 4x25mm2. Na druhé
stávající kabelové vedení 1-NAYY-J 4x150mm2 bude naspojkováno č.b. NP03 nové
kabelové vedení 1-NAYY-J 4x150mm2 o délce 70m s ukončením v rozpojovací skříni
SR322 č.b.N44 umístěné na čp.17 v trase bude provedeno připojení pomocí T spojek
čp.10 a čp. 11 s ukončením v kabelové skříni SP100 ,
č.b.N50
a
č.b.N49.
Z
rozpojovací skříně č.b.N44 bude provedeno nové kabelové vedení do uličky kabelem 1NAYY-J 4x95mm2 o délce 113m s ukončením v kabelové skříních SS100 na č.b.47 v
oplocení čp.15 se zasmyčkováním ve skříních SS100 na čp. 16- č.b.45 a čp.13 i? č.b.45.
Dále z předchozího pilíře č.b.N44 bude provedeno kabelové vedení kabelem 1-NAYY- J
4x150mm2 o délce 54m s ukončením v nové rozpojovací skříni SR542 č.b.N42 umístěné
na obecním úřadu. Do kabelové skříně č.b.N42 bude ukončeno propojovací vedení
kabelem I 1-NAYY-J 4x150mm2 o délce 68m z předchozího pilíře N29 u čp.29.
Trasa kabelového vedení je navržena podél domu na návsi v zeleném pásu s přechodem
místních cest a podél komunikace ve směru na Nepomuk a v chodníku na spodní části
návsi u r obecního úřadu.
Z kabelové skříně na obecním úřadu č.b.N42 je navrženo nové kabelové vedení 1-NAYY-J
4x25mm2 o délce 8m s ukončením ve stávajícím pilíři č.b N43. Dále je z kabelové . skříně
č.b. N42 navrženo nové kabelové vedení kabelem 1-NAYY-J 4X150mm2 ve směru
Hvožďany o délce 62m s ukončením ve novém pilíři SR422 č.b.N51 umístěným před
oplocením parcely č.k. 7/1. Z Pilíře N51 bude provedeno kabelové vedení 1-NAYY-J
4x50mm2 . do spojky NP04, kde bude naspojkováno na stávající kabel AYKY 4x50mm2,
kabelové vedení 1-NAYY-J 4x95mm2 o délce 12m s ukončením ve spojce NP05 s
naspojkováním na stávající kabelové vedení ve směru na prodejnu. Tato část je již
kabelizována. Dále je z kabelového pilíře SR422 navrženo nové kabelové vedení 1-NAYYJ 4x150mm2 o celkové délce 227m s ukončením ve vyměněném pilíři SR422 č.b. N57. V
trase navrhovaného vedení budou smyčkově nebo pomocí T-spojek připojeny ve
skříních SS100 a SP100 stávající odběry N52- čp.19, N53-čp.20, N58-čp.24, N54-čp.21,
N55-čp.23 a skříně SS200 N56-čp.47. Z kabelové skříně SS200 bude provedeno kabelové
vedení kabelem 1-NAYY-J 4x25mm2 o délce 21 m s ukončením v nové kabelové skříní
SP100 č.b. N58 umístěné na objektu čp.59. V pilíři SR422 č.b. N57 budou opětně
připojeny stávající kabely AYKY 3x240+120 od TS „RD“, AYKY , 4x70mm a AYKY 4x25mm.
Trasa kabelového vedení je navržena zčásti chodníku a dále v levém kraji komunikace
II/135 č.k.1677/2 s jejím křížením u čp.24 a přechodem na pravou stranu před čp.23 a
dále J v pravé straně k pilíři N57. Připojení čp.64 a bytovky je stávající.
Trasa kabelového vedení je navržena s přechodem komunikace u TS a déle je navržena v
zeleném pásu podél chodníku ve směru na Vranov s křížením místní cesty a opětovným
křížením komunikace k čp.80.
b) Druhý kabelový vývod ve směru Chrášťany bude proveden z rozvaděče TS „Obec“ č b
T01 kabelem 1-NAYY-J 4x150mm2 o délce 200m s ukončením v kabelové vyměněné
skříni SS100 č.b.N16 umístěné v oplocení čp.9. V trase kabelového vedení bude
provedeno rozjištění v kabelovém pilíři SR422 č.b.N11 umístěného v kraji pozemku
114/11. Z kabelového pilíře bude provedeno propojení kabelem 1-NAYY-J 4x25mm2 o
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délce 49m s ukončením v kabelové skříni SS100 č.b.N12 pro čp.51 a s druhým kabelovým
vývodem 1-NAYY-J 4x25mm2 o délce 12m, který bude ukončen ve spojce NP02 s
naspojkováním na stávající kabelové vedení CYKY 4x25mm2 pro stávající odběr č.b. N13.
V trase kabelového vedení budou stávající odběry č.b.NIO - čp.89, č.b.N14 - čp.45
připojeny kabelem l-NAYY-J 4x25mm2 pomocí T spojky s ukončením ve stávající
kabelové skříni a č.b.N15 - čp.85 připojen kabelem l-NAYY-J 4x25mm2 pomocí T spojky s
ukončením ve vyměněné kabelové skříni.
Trasa kabelového vedení je navržena zTS přechodem komunikace a v zeleném pásu
podél sýpky ke křižovatce. Dále je navržena v chodníku ve směru na Chrášťany podél
pravé strany komunikace.
c) Třetí vývod z rozvaděče trafostanice bude proveden kabelem 1-NAYY-J 4x150mm2 o
délce 234m s ukončením v kabelovém pilíři SR642 č.b.N24 umístěném vpravo před
vjezdem do čp.14 se smyčkovým připojeném v kabelovém pilíři SS100 č.b.N17
umístěném u zděného plotu cesty k zámku a dále rozjištěného vedení v kabelovém pilíři
SR422 č.b.21/1 před čp. 50. Z kabelového pilíře bude kabelem 1-NAYY-J 4x150mm2 o
délce 32m s připojením lihovaru s ukončením ve vyměněné skříni č.b.N22. Dále z pilíře
bude kabelem 1-NAYY-J 4x25mm2 o délce 49m připojena nemovitost čp.18 s ukončením
v kabelovém pilíři SP100 č.b.21. Přechody obou připojení bubou provedeny protlakem
pod místní komunikací k.č.1674. Z kabelového pilíře SR642 č.b.N24 bude provedeno
nové kabelové vedení kabelem 1-NAYY- J 4x150mm2 o délce 58m s ukončením v
kabelovém pilíři SR722 č.b.N23 umístěném před čp.55. Z tohoto pilíře je navrženo
kabelové vedení kabelem 1-NAYY-J 4x95mm2 o délce 114m s ukončením v kabelovém
pilíři SS100 č.b. N18 u čp.40 se zasmyčkováním v kabelovém pilíři SS100 č.b. N19 čp.53
ve směru k rybníku s přechodem komunikace 1708/2 protlakem. Druhý kabelový vývod
kabelem 1-NAYY-J 4x95mm2 o délce 137m s ukončením v kabelovém pilíři SS100 čb.N20
umístěném vpravo v oplocení čp.30 ve směru na Nemějice.
Trasa kabelu je navržena v souběhu s předešlou trasou ke křižovatce, kde křižuje silnici II
třídy /105 a dále je navržena v chodníku podél místní komunikace k č.b.N24, kde opět
křižuje místní komunikaci. Dále je nové kabelové vedení navrženo v kraji v místní
komunikaci č.k.1732/12 ke státní komunikaci a podél ní k čp.30 ve směru na Nemějice.
Druhé kabelové vedení křižuje státní komunikaci a je navrženo podél pravé strany
komunikace k rybníku.
d) Čtvrtý vývod z trafostanice TS „Obec“ č.b. T01 bude proveden kabelem 1-NAYY-J
4x150mm2 o délce 213m s ukončením v kabelovém pilíři SR642 č.b.N24. Trasa je shodná
s předchozím kabelovým vedením.
Z kabelového pilíře č.b.N24 bude provedeno kabelové vedení 1-NAYY-J 4x150mm2 o
délce 203m ve směru do obce s ukončením v kabelové skříni SR422 č.b.N29 umístene ve
zdi čp.29 s připojením stávajících odběrů čp.44, čp.41 a garáže provedená kabelem 1NAYY-J 4x25mm2 ukončené v kabelové skříni č.b.N25, č.b.N26 a výměna č.b.N27 pomocí
T spojek.
Trasa kabelového vedení je navržena s přechody místní komunikace v chodníku po levé
strany a dále v zeleném pásu podél rybníka k b.č.N29.
Ze stávajícího kabelového pilíře SR642 č.b.N60 u kravína ZD Dražíc bude provedeno
zakabelování místní ulice kabelem 1-NAYY-J 4X95mm2 o délce 147m ukončené ve
stávajícím pilíři SR422 č.b.N71 umístěném v pozemku 490/6 se smyčkovým připojením v
kabelové skříni SS200 umístěné vč.b.N65 v kraji pozemku 489/5. V trase kabelového
vedení budou opětně připojeny další stávající odběry kabelem 1-NAYY-J 4x25mm2
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pomocí T spojky s ukončením v kabelové skříni SPI 00 umístěné v kraji pozemků čp.70 č.b.N70, čp.84 - č.b.N69, čp.69 - č.b.N62 a ve stávající kabelové skříni pozemku 1753 č.b.N61.
Z předchozího pilíře N60 bude proveden další kabelový vývod po druhé straně cesty
kabelem 1-NAYY-J 4x95mm2 o délce 131m s ukončením ve stávajícím pilíři č.b.N69
umístěných v kraji pozemku 489/16 se zasmyčkováním v kabelovém pilíři SS100 č.b.N63
umístěném v oplocení čp.78. V trase kabelového vedení budou opětně připojeny
stávající odběry kabelem 1-NAYY-J 4x25mm2 pomocí T spojek s ukončením v kabelových
skříních SP100 č.b.N68 - čp.68, č.b.N67 - čp.73, č.b.N64 - čp.71, č.b.N72 - čp.72 a
stávající č.b.N73 - čp.75.
Trasa kabelového vedení je navržena po obou stranách místní komunikace. Zapojení a
jištění bude provedeno dle zjednodušeného schéma včetně stávajícího fázováním s
ostatními trafostanicemi. Uzemnění kabelových pilířů a skříní bude na b.č. N12, N16,
N18, N20, N41, N01, N02, N03, N17, N24, N29, N32, N36, N37, N44, N47, N51, N57,
N59.
Hlavní domovní vedení (HDV)
Z kabelových skříní umístěných na jednotlivých opětovně připojovaných parcelách v
katastrálním území Dražíc bude provedeno propojení novým kabelem NYY 4x1 Omm2 o
celkové délce 1218m, CYKY 4x16mm NYY 4x1 Omm2 o celkové délce 310 m a CYKY
4x25mm2 o celkové délce 113m do stávajících elektroměrových rozvaděčů. Pro
připojení do stávajících elektroměrových rozvaděčů umístěných ve zdích objektů bude
kabelové vedení zasekáno v omítce a začištěno. Ve volném terénu bude kabelové vedení
uloženo v trubce Pe v pískovém loži ve výkopu o šířce 35cm, hloubce 80cm a označeno
výstražnou folií Pe. Po zakončení zemních prací bude terén upraven. Na hlavní domovní
vedení bude provedena revize a po kolaudaci bude HDV předáno bezúplatně do majetku
majitelů nemovitostí.
Demontáž venkovního vedení NN
Bude provedena kompletní demontáž venkovního vedení včetně betonových
podpěrných bodů, střešníků, konzolí, kotev, vzpěr, pojistkových skříní a svodů.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Pozemky pro umístění stavebního záměru se všechny nacházejí v katastrálním území Dražíč.
Ostatní pozemky nebudou umístěním dotčeny.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickým náčrtem, který obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí – výkres č.1 situace širších vztahů
v měřítku 1:5000, který je součástí dokumentace vypracované v září 2017, autorizovaná
panem Janem Urválkem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT
0102172; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího rozhodnutí stavebního
úřadu.
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Grafický náčrt - výkres č.1 situace širších vztahů, který je součástí dokumentace vypracované
v září 2017:

III.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1) Stavba spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona
a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Za provedení stavby, která
nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení odpovídá stavebník (vlastník) stavby. Ten je
povinen dbát na řádnou přípravu a provedení této stavby, přitom musí mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i
šetrnosti sousedství. Stavební úřad je oprávněn provést kontrolní prohlídku na stavbě a
uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Dále musí stavebník dodržovat povinnosti
uvedené v § 152 stavebního zákona.
2) Před zahájením stavby musí navrhovatel zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými
inženýry.
3) Před zahájením prací bude zajištěno přesné vytýčení všech stávajících podzemních
energetických, telekomunikačních, vodovodních a stokových sítí ve staveništi a v trasách
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navrhovaného záměru odborně způsobilými osobami a současně budou učiněna opatření
zabraňující jejich poškození. Výsledky musí být ověřeny úředně oprávněnými
zeměměřičskými inženýry. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce
prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola
před záhozem. V případě dotčení ochranného pásma vedení se budou zemní práce
vykonávat v souladu s příslušnými normami.
4) Před započetím veškerých zemních prací je nutné provést veškerá bezpečnostní opatření
dle platných ČSN jak v prostorách týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek, tak i v prostoru
vlastní stavby (a to zejména pažení veškerých příkopů od 1 m hloubky). O povolení záboru a
zvláštního užívání veřejného prostranství a komunikace je nutno požádat nejméně 30 dnů
před zahájením příslušných prací u místně příslušného obecního úřadu.
5) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Staveniště bude
ohrazeno, případně jinak označeno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými
přechody a přejezdy, tak aby byl zajištěn přístup k okolním objektům, zachována možnost
průchodu chodců a stávající přístupy do přilehlých objektů a na sousední pozemky. V
nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude řádně označeno, osvětleno. Tyto
povinnosti má i u staveb nevyžadujících povolení ani ohlášení. Před vstupem na cizí
pozemky budou vlastníci pozemků včas informováni o tomto záměru.
6) V prostoru křížení navrhovaného záměru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou zástupci
majitelů dotčených sítí přizváni k záhozu, o převzetí bude proveden zápis o převzetí.
7) V průběhu výstavby nutno respektovat platné dopravní značení v lokalitě výstavby.
8) Při realizaci stavby musí zůstat zachován průjezd pro požární vozidla, vozidla záchranné
služby, pohotovostní služby apod.
9) Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen
podle
zákona č. 20/1987 Sb. oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové
péče, popřípadě archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
10) Stavebník výše uvedené stavby ihned zajistí odstranění případných škod na sousedních
nemovitostech či zařízeních vzniklých v souvislosti s prováděním stavby a bude dbát
oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí.
11) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu
úřadu sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně
oprávnění firmy k činnosti.
12) V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona je vyžadováno zpracování
dokumentace pro provádění stavby.
13) S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
14) V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity
jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby
pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost , hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a
užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla.
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15) Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici dokumentace ověřená stavebním
úřadem v územním řízení a stavební deník. Stavební deník musí obsahovat náležitosti podle
§ 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Při stavbě budou
dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
v platném znění, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových
hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění.
16) V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle
nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platné znění.
17) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a
nadměrnému zatěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod,
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a
požárním zařízením.
18) Způsob stavby bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a únosnost komunikace pro
potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozům rychlé lékařské pomoci k okolním
objektům a zachován průjezd chodců a přístupy do stávajících objektů a na pozemky.
19) Veškerá narušená prostranství budou po dokončení stavby uvedena do původního stavu.
20) Stavba nesmí být zahájena dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
21) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu Týn nad Vltavou ze dne 11.09.2018, sp.zn.MÚT/20764/2018/OD-882, a to:
1) Stavba musí být v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.
104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon, zejména je nutno zabezpečit, aby
nedocházelo ke stékání vody na silnice, místní komunikace a nebyla ohrožena
bezpečnost a plynulost silničního provozu na nich.
2) V případě nutnosti zásahu do silničního pozemku z prokazatelných technických důvodů
bude min. 6 týdnů před zahájením silničních a montážních prací podána žádost o
povolení zvláštního užívání komunikace (protlak, překop, podélný výkop)
3) Pokud dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu bude před zahájením prací
přiložena žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (přechodným dopravním značením) se souhlasným vyjádřením Police ČR,
krajského ředitelství policie ČR JčK, dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích,
Správy a údržby silnic JčK, obce Dražíč a vlastníků dotčených pozemků.
4) Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 – tato vzdálenost
představuje limitní polohu pevných překážek – oplocení, přípojných skříněk, sloupů
veřejného osvětlení, hydrantů apod.)
5) Stavba nesmí mít vliv na stavebně technický stav místní komunikace, silnici a silniční
příslušenství; nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení
rozhledových a odtokových poměrů, podmínek pro provádění údržby místní komunikace
a jejího příslušenství
6) Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na silnici a místní komunikace.
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22) Jak vyplývá z ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona, dokončenou stavbu, popřípadě
část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5
stavebního zákona a jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, lze užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané
zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník
prostřednictvím předepsaného formuláře, který je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, v platném znění, a s přílohami uvedenými v části „B“ tohoto formuláře,
zejména:
o prohlášení stavebního dohledu o provedení stavby v souladu se stavebním povolením a
ověřenou projektovou dokumentací
o dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti
územnímu rozhodnutí nebo ověřené dokumentaci.
o Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené dokumentace
o Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
o Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u
podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím
o Revizní zprávu elektroinstalace
o Doklad o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadu vzniklých během realizace
stavby
o Prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a prohlášení zhotovitele
stavby(oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) o jakosti
provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o
shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002., vše v platném znění.
o Jiné doklady stanovené v povolení nebo závazných stanoviscích dotčených orgánů.
23) Budou dodrženy podmínky souhlasu ve vyjádření E.ON Servisní s.r.o., České Budějovice –
vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ze dne 14.08.2018, zn. M18391-16269903, a to:
1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční 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.
2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území
do všech vyhotovení prováděcí 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 ochranného pásma trvale informováni.
3) Objednání přesného vytýčení 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
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místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON
Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho
zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7) Přizvání zástupce ECZR 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.
8) 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.
9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP 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
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 6t.
10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti č. 16269254 ze dne
15.08.2018.
11) 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.
12) Veškeré práce s mechanizací jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v
OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne
předchozího měsíce.
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24) Budou dodrženy podmínky souhlasu ve vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., Praha – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, a to:
III)
Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení (ČSN 73 60 05) a
zejména byly dodrženy odstupové vzdálenosti inženýrských sítí
IV)
Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
25) Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic JčK, České Budějovice ze dne 22.08.2018,
zn. SUS JcK/11657/2018/105,a to:
1)
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí 11/105 povede mimo asfaltovou vozovku v
chodníku nebo za silničním obrubníkem, dále v přidruženém zeleném pásu min. 1-2 m
od asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek)
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí 11/135 povede mimo asfaltovou vozovku v
chodníku nebo za silničním obrubníkem, dále v přidruženém zeleném pásu min. 1-2 m
od asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek ) a místy pod stávajícími
betonovými žlaby
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí III/10561 povede mimo asfaltovou vozovku v chodníku, za vnější hranou silničního příkopu a v přidruženém zeleném pásu min. 1-2 m od
asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek )
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí III/l 353 povede mimo asfaltovou vozovku v
chodníku nebo za silničním obrubníkem, dále v přidruženém zeleném pásu min. 1 -2 m
od asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek ) a místy pod stávajícími
betonovými žlaby
2) křížení kabelu NN s výše uvedenými silnicemi bude provedeno protlaky, ke kterým vydá
povolení o zvláštním užívání příslušný silniční správní úřad
3) při uložení kabelu NN pod stávající betonové žlaby bude následně provedena výměna
těchto žlabů za nové s uložením do betonového lože
4) pro veškeré práce na silničním pozemku musí vydat povolení o zvláštním užívání
příslušný silniční správní úřad
5) po vydání výše uvedeného povolení bude s Jihočeským krajem - SÚS JK, závod Č.
Budějovice, uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání
6) před zahájením a po ukončení prací bude provedeno protokolární převzetí a předání
dotčeného úseku silnice mezi SÚS Jčk a investorem akce ~ bez tohoto úkonu nelze
započít s prováděním prací
7) před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena-fotodokumentace
ukládaných sítí (hloubka, trasa, konstrukční vrstvy), která bude předána zástupci SÚS Jčk
- bez této fotodokumentace nebude možné práce převzít
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
Odůvodnění:
Dne 10.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její
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řádné posouzení, byl žadatel dne 08.01.2019 vyzván opatřením č.j.MÚT/00628/2019, aby
doplnil do 08.02.2019: čísla pozemků, na kterých se stavba umisťuje; seznam a adresy osob,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemků nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutí přímo dotčeno. V případě řízení s velkým
počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se tyto osoby identifikují pouze označením
pozemků a staveb; souhlas s navrhovaným stavební záměrem na situačním výkresu
dokumentace, nebo projektové dokumentace od všech vlastníků pozemku parc.č. 489/16 k.ú.
Dražíč. Stavební úřad současně usnesením č.j.MÚT/00633/2019 řízení přerušil do 08.02.2019.
Současně byl stavebník vyzván k zaplacení správního poplatku opatřením č.j.MÚT/00647/2019
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000
Kč.
Dne 11.02.2019 pod č.j.MÚT/03973/2019 požádal stavebník o prodloužení přerušení řízení
z důvodu nedodání souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 489/16 k.ú.Dražíč, kdy podpis jedoho
z vlastníků nebyl dodán (pan Matěj Koudelka), neboť je již delší dobu zemřelý a není vyřešené
dědické řízení. Dědicem části pozemku byla určena paní Marie Kolářová (toto bylo doloženo
usnesením o dodatečném projednání dědictví Okresním soudem v Písku), od které zatím nebyl
získán souhlas. Správní orgán podle § 39 odst. 1 správního řádu usnesením může určit
účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, protože ji nestanoví zákon a je toho
zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.
Stavební úřad žádosti o prodloužení lhůty pro doplnění souhlasu vyhověl a lhůtu usnesením
č.j.MÚT/04109/2019 dne 12.02.2019 prodloužil do 01.05.2019.
Dne 25.04.2019 stavební úřad obdržel pod č.j.MÚT/11442/2019 doplnění – souhlas se stavbou
paní Kolářové.
S ohledem na ustanovení § 86 stavebního zákona. Stavební úřad posoudil obsahové náležitosti
předložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s ohledem na ustanovení § 86
stavebního zákona. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla učiněna prostřednictvím
předepsaného formuláře, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, v platném znění. Žádost v souladu s § 86 odst. 1 stavebního zákona obsahovala kromě
obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační
údaje o pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit. K žádosti žadatel doložil: Plné moci o
zastupování žadatele; Projektovou dokumentaci vypracovanou v září 2017, autorizovaná panem
Janem Urválkem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 010217,
kopii katastrální mapy; informace o pozemcích z katastru nemovitostí.
Dále byly doloženo podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doklady prokazující jeho
právo provést stavbu na předmětných pozemcích, tj. doložil souhlas k umístění stavebního
záměru podle § 184a stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu:
o Obec Dražíč – souhlas ze dne 12.11.2018 pro pozemek parc.č. 48, 52, 53/1, 67/1, 74/4,
90, 114/4, 114/11, 114/19, 490/6, 1674, 1677/1, 1686/1, 1715/6, 1716/1, 1716/11,
1732/1, 1732/2, 1732/6, 1732/12, 1732/13, 1732/14, 1740/1, st. 11, st. 148/1, st. 148/2,
st.212 k.ú. Dražíč
o Miroslav Štěpánek – souhlas ze dne 07.09.2018 pro pozemek parc.č. 114/8, 1716/6, st.
4/2 k.ú. Dražíč
o Ondřej Tlach, Jana Tlachová – souhlas ze dne 30.07.2018 pro pozemek parc.č.st. 4/3, st.
4/4 k.ú. Dražíč
o Jan Bican – souhlas ze dne 20.07.2018 pro pozemek parc.č.1247/2 st. 203 k.ú. Dražíč
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o Josef Kabele, mgr. Vladislava Kabelová – souhlas ze dne 12.09.2018 pro pozemek
parc.č.st. 3 k.ú. Dražíč
o Marie Strubinská – souhlas ze dne 12.09.2018 pro pozemek parc.č.st. 199 k.ú. Dražíč
o Miroslav Král, Hana Králová – souhlas ze dne 26.07.2018 pro pozemek parc.č. 66,
1716/16 a st.201/1 k.ú. Dražíč
o Jan Papula – souhlas ze dne 18.11.2018 pro pozemek parc.č. 64/1, 65/2, st. 2, st. 7, st. 8
k.ú. Dražíč
o Správa a údržba silnic JčK, České Budějovice – souhlas ze dne 19.09.2018 pro pozemek
parc.č. 61, 1677/2, 1708/2, 1716/15, 1716/19, 1732/15 k.ú. Dražíč
o Josef Kašpar – souhlas ze dne 13.08.2018 pro pozemek parc.č. st. 173/2 k.ú. Dražíč
o Karel Hečko – souhlas ze dne 26.07.2018 pro pozemek parc.č. st. 191 k.ú. Dražíč
o Pavel Hečko – souhlas ze dne 25.07.2018 pro pozemek parc.č. st.191 k.ú. Dražíč
o Václav Zunt, Helena Zuntová – souhlas ze dne 24.07.2018 pro pozemek parc.č. st.202 k.ú.
Dražíč
o Zámek „Mládí“ s.r.o., Dražíč – souhlas ze dne 24.09.2018 pro pozemek parc.č. st. 73/1,
75/2 a st. 1/1 k.ú. Dražíč
o Bohumil Bican – souhlas ze dne 20.07.2018 pro pozemek parc.č. 60 a st. 5 k.ú. Dražíč
o Marie Chaloupková, Antonín Kosík, Jitka Kosíková – souhlas ze dne 06.08.2018 pro
pozemek parc.č.1244/2, 1244/3 a st. 123 k.ú. Dražíč
o Romana Boxanová, Dagmar Kovářová, Jaroslava Vomáčková – souhlas ze dne
12.09.2018 pro pozemek parc.č. 50/6 a st.205 k.ú. Dražíč
o Jaroslav Pros – souhlas ze dne 18.09.2018 pro pozemek parc.č.st.122/1 a st. 122/2 k.ú.
Dražíč
o Anna Hybšmanová – souhlas ze dne 12.09.2018 pro pozemek parc.č. 57 a st. 9 k.ú. Dražíč
o Ladislav Beneš, Bohumila Benešová – souhlas ze dne 06.09.2018 pro pozemek
parc.č.st.12/2 k.ú. Dražíč
o Václav Bouda, Veronika Zuntová – souhlas ze dne 06.09.2018 pro pozemek parc.č. 43,
44, st.15/1 k.ú. Dražíč
o Rena a Kovaříková – souhlas ze dne 21.09.2018 pro pozemek parc.č. 33/2 a st. 18/2 k.ú.
Dražíč
o Marie Kuncová – souhlas ze dne 30.07.2018 pro pozemek parc.č.st. 20 k.ú. Dražíč
o Jiří Horák – souhlas ze dne 06.09.2018 pro pozemek parc.č. st. 17 k.ú. Dražíč
o Petr Stejskal – souhlas ze dne 06.09.2018 pro pozemek parc.č.st.164 k.ú. Dražíč
o ZO OS státních orgánů a organizace KLEKO, Kralovice – souhlas ze dne 02.10.2018 pro
pozemek parc.č. 1687/17 a st. 120 k.ú. Dražíč
o Josef Dědič, Alena Dědičová a Josef Dědič – souhlas ze dne 12.09.2018 pro pozemek
parc.č.st. 33 k.ú. Dražíč
o Martin Papač, Marie Papačová – souhlas ze dne 07.08.2018 pro pozemek parc.č.st. 34
k.ú. Dražíč
o Ing. Igor Nemečkay, Ing. Katatrina Nemečkayová – souhlas ze dne 23.10.2018 pro
pozemek parc.č.st. 31 k.ú. Dražíč
o Mgr. Luboš Rod – souhlas ze dne 27.11.2018 pro pozemek parc.č. st. 32 k.ú. Dražíč
o Tomáš Havlík – souhlas ze dne 10.09.2018 pro pozemek parc.č. 22/2, 1732/16 a st. 21/1
k.ú. Dražíč
o Alena Kačírková – souhlas ze dne 02.08.2018 pro pozemek parc.č. st. 37
o Radovan Fellmann, Ing.Radovan Felllman, Jana Fellmannová – souhlas ze dne
07.08.2018 pro pozemek parc.č. 85, st. 38/1 k.ú. Dražíč
o Josef Hájek – souhlas ze dne 25.07.2018 pro pozemek parc.č.st. 41 k.ú. Dražíč
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o Josef Jaroš, Marie Jarošová – souhlas ze dne 07.09.2018 pro pozemek parc.č. st. 43 k.ú.
Dražíč
o Ing. Josef Malý, Marie Malá – souhlas ze dne 30.07.2018 pro pozemek parc.č.l 88/1, st.
46/2 k.ú. Dražíč
o Alena Kňourková, Jan Šumpela – souhlas ze dne 09.08.2018 pro pozemek parc.č.st. 47
k.ú. Dražíč
o Ing. Jaroslav Novotný, Bc. Marie Novotná – souhlas ze dme 07.09.2018 pro pozemek
parc.č. 1753 k.ú. Dražíč
o Pavel Král – souhlas ze dne 06.09.2018 pro pozemek parc.č.st. 167 k.ú Dražíč
o Marie Dvořáková – souhlas ze dne 01.08.2018 ro pozemek parc.č. st. 179 k.ú. Dražíč
o Václav Koudelka, Milena Koudelková – souhlas ze dne 15.08.2018 pro pozemek parc.č.st.
171 k.ú. Dražíč
o Josef Kabele – souhlas ze dne 12.09.2018 pro pozemek parc.č. 489/5 a st. 181 k.ú. Dražíč
o Marie Koutská – souhlas ze dne 24.08.2018 pro pozemek pac.č.st. 180 k.ú. Dražíč
o Petr Koutský, Ing. Romana Koutská – souhlas ze dne 05.09.2018 pro pozemek parc.č.st.
170 k.ú. Dražíč
o Stanislav Janáček, Ing.Daniela Smetanová – souhlas ze dne 24.07.2019 pro pozemek
parc.č.st. 169 k.ú. Dražíč
o Bohumír Blecha, Marie Dvořáková, Marie Koutská, Petr Koutský, Ing.Romana Koutská,
Václav Kovář, Josef Kral, Miluše Motlová, Anna Mouleová, Jiří Prášek, Miluše Prášková –
souhlas ze dne 18.11.2018 pro pozemek parc.č. 489/16 k.ú. Dražíč
o Milada Pilečková souhlas ze dne 13.09.2018 pro pozemek parc.č. 489/16 k.ú. Dražíč
o Obec Dražíč – souhlas ze dne 12.11.2018 pro pozemek parc.č. 489/16 k.ú. Dražíč
o Marie Kolářová – souhlas ze dne 23.04.2019 pro pozemek parc.č. 489/16 k.ú. Dražíč
o Milada Pilečková – souhlas ze dne 13.09.2018 pro pozemek parc.č. 489/7 a st.168 k.ú.
Dražíč
o Stanislav Bartoš – souhlas ze dne 23.07.2018 pro pozemek parc.č. st. 178 k.ú. Dražíč
o Anna Mouleová – souhlas ze dne 05.08.2018 pro pozemek parc.č.st. 172 k.ú. Dražíč
o Romana Všetečková – souhlas ze dne 06.09.2018 pro pozemek parc.č.st. 46/1 k.ú. Dražíč
o Jaroslav Klika – souhlas ze dne 02.08.2018 pro pozemek parc.č. st.4/1 k.ú. Dražíč
o Jiří Vágner, Marie Vágnerová – souhlas ze dne 27.08.2018 pro pozemek parc.č. 114/20,
st. 210/1, st. 210/2 k.ú. Dražíč
o Jiří Florián, Věra Floriánová – souhlas ze dne 03.08.2018 pro pozemek parc.č st. 6 k.ú.
Dražíč
o Anna Velková – souhlas ze dne 26.07.2018 pro pozemek parc.č.st. 12 k.ú. Dražíč
o Štefan Kubáň, Filoména Šipošová – souhlas ze dne 25.07.2018 pro pozemek parc.č.st.
174 k.ú. Dražíč
o Josef Koudelka – souhlas ze dne 06.07.2018pro pozemek parc.č.st. 13 k.ú. Dražíč
o Vladimír Zunt, Marta Zuntová – souhlas ze dne 11.09.2018 pro pozemek parc.č.čst. 15/2
k.ú. Dražíč
o Božena Buriánková, Josef Buriánek – souhlas ze dne 07.08.2018 pro pozemek parc.č.
39/1, st. 246 k.ú. Dražíč
o Jaroslav Hajíček – souhlas ze dne 23.10.2018 pro pozemek parc.č. 28/1 k.ú. Dražíč
Žadatel dále doložil k žádosti v souladu s § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona potřebná
závazná stanoviska dotčených orgánů a další podklady podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona. K předmětnému stavebnímu záměru vydal závazné stanovisko:
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o Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor hospodářské správy – úsek památek – doložil
k záměru vyjádření ze dne 18.09.2018, sp.zn.MÚT/20471/2018/02, ve kterém oznamuje,
že stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace z hlediska
památkové péče je možná ¨za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů oznámí v předstihu zahájení výkopových prací
na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu a nebo oprávněné organizaci provést jna
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
o Městský úřad Týn Nad Vltavou, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne
11.09.2018, sp.zn.MÚT/20470/2018/OŽP/P, ve kterém bylo uvedeno , že v z hlediska
vzrostlé zeleně, že vzrostlá zeleň v sousedství trasy kabelu nesmí být poškozena, proto
při provádění zemních prací a instalací kabelu je nutno dodržet požadavky normy ČSN
839061; z hlediska vodního hospodářství musí být respektována ochranná pásma
stávajících vodohospodářských sítí a při křížení těchto sítí bude zajištěno odpovídající
technické provedení v souladu s příslušnými normami.; z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu se neprovádí odnětí ze ZPF; z hlediska VKP a prvků
územního systému ekologické stability bez připomínek; z hlediska pozemků určených
k plnění funkce lesa se stavba nachází mimo pozemky určené k plnění funkce lesa a
z hlediska odpadů vzniklých v průběhu stavby budou odstraněny v souladu s požadavky
zákona č.185/2001 Sb. O odpadech; a že v průběhu prací bude umožněna kontrolní
činnost pracovníků MěÚ OŽP Týn nad Vltavou.
o Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor dopravy a silničního hospodářství doložil
k předmětnému záměru vyjádření ze dne 11.09.2018, sp.zn.MÚT/20764/2018/OD-882,
be které m byly uvedeny podmínky, které stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto
rozhodnutí
Vzhledem k tomu, že žádný z dotčených orgánů, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované
zvláštním předpisem bylo k dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby získáno před oznámením zahájení územního řízení, nesdělil ve stanovené lhůtě
stanovisko k navrhovanému záměru; platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se
záměrem souhlasí.
Dále bylo dle § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona k žádosti doloženy stanoviska vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
o E.ON Servisní s.r.o., České Budějovice – vyjádření (elektrická síť) ze dne 14.08.2018,
zn.M18391-16269903
o E.ON Servisní s.r.o., České Budějovice – vyjádření (plyn) ze dne 13.08.2018, zn.M1839116269903
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Praha – vyjádření ze dne 01.06.2018,
č.j.628856/18
o Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem odbor dopravy územních zájmů,
Praha – závazné stanovisko ze dne 08.11.2018, sp.zn.39343/2018-1150-OÚZ-ČB
o Čevak a.s., České Budějovice – vyjádření ze dne 01.06.2018, č.j.018070071742
o Vodafone CR a.s., Praha – vyjádření ze dne 17.08.2018, zn. MW000008947390525
o T-Mobile CR a.s., Praha – vyjádření ze dne 17.08.2018, zn.E30319/18
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o Správa a údržba silnic JčK, Č eské Budějovice – vyjádření ze dne 22.08.2018, zn.SUS
JcK/11657/2018/105
o Radouňska vodohospodářská společnost – mailem 20.08.2018
o Správa a údržba silnic JčK, České Budějovice – vyjádření ze dne 22.08.2018, zn. SUS
JcK/11657/2018/105
Z předložených vyjádření o existenci sítí v území dotčeném umístěním předmětného záměru
vyplývá, že dle vyjádření společností E.ON Servisní s.r.o. a CETIN a.s. se v daném místě
nacházejí sítě v jejich vlastnictví, respektive v jejich správě; a dále se v místě nachází dopravní
infrastruktura ve správě Správy a údržby silni JčK. Stavební úřad ověřil, že zákres sítí
v předložené dokumentaci odpovídá zákresu sítí v předložených situacích, které jsou součástí
vyjádření o existenci sítí. Podmínky ochrany dopravní infrastruktury a předmětných sítí,
respektive podmínky, za kterých je možné provedení projednávaného záměru, stanovené
v předložených vyjádření stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto územního rozhodnutí.
Z dalších předložených vyjádření o existenci sítí v území dotčeném umístěním předmětného
záměru dále vyplývá, že se v daném místě nenacházejí žádné jiné sítě.
Stavební úřad dále posoudil úplnost žádosti z hlediska § 86 odst. 2 písm. d) stavebního zákona,
podle kterého žadatel k žádosti přiloží smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a
technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné
dopravní a technické infrastruktury, přičemž dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že stavební
záměr bude napojen na stávající technickou infrastrukturu (stávající soustavu elektrické
energie) nebylo nutno smlouvy dokládat. Stavební úřad tímto doplňuje, že žadatel (společnost
E.ON Distribuce a.s.) je vlastníkem sítě NN, jíž se stavební záměr „Dražíč: NN rekonstrukce
vedení“ týká, resp. na kterou bude napojen.
V souladu s § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona žadatel k žádosti o vydání územního
rozhodnutí připojuje dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část. Stavební
úřad zjistil, že předložená dokumentace vypracovaná v září 2017, autorizovaná panem Janem
Urválkem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0102172; je
úplná a je dostatečným podkladem pro posouzení umístění stavby. Rozsah a obsah předmětné
dokumentace odpovídá příloze č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění. Dokumentaci obsahuje části A – D stanovené výše uvedenou přílohou č 1 s tím, že rozsah
a obsah jednotlivých částí je přizpůsobena druhu a významu stavby a podmínkám v území.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 90
stavebního zákona, přičemž dospěl k závěru, že je splněna podmínka ustanovení § 90 odst. 1
písm. a) stavebního zákona, tj. že záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Obecné
požadavky na využívání území jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění. Stavba tak jak byla navržena, rovněž splňuje i požadavky
na bezpečnost a vlastnosti staveb, a to zejména základní požadavky, kterými jsou mechanická
odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních
podmínek, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a úspora energie a tepelná ochrana.
Dále je splněna podmínka § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj, že záměr je v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Stavební úřad konstatuje,
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že předmětem řízení je rekonstrukce kabelové vedení NN. Co se týče napojení, potom bude
záměr napojen na stávající distribuční síť elektriky , kdy místem napojení je stávající zděná
trafostanice „obec“č.b.T01“ prostřednictvím nového kabelového vedení. Co se týče stávající sítě
NN, na kterou bude záměr napojen, pak tato je ve vlastnictví žadatele.
Dále je splněna podmínka § 90 písm. c) stavebního zákona, tj. že záměr je v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů. Stavební úřad dopěl k závěru, že záměr, tak jak byl předložen,
vyhovuje požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Byla doložena kladná vyjádření a
stanoviska. K obsahu a hodnocení jednotlivých doložených vyjádření a stanovisek se stavební
úřad vyjádřil již výše.
Dle § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává
závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se v daném případě
jedná o záměr umisťovaný v zastavěném území, resp. v zastavitelné ploše uvedený v § 103 odst.
1 písm. e bod 5 stavebního zákona, resp. o záměr, jehož umístění nezávisí na posouzení jím
vyvolané změny v území, závazné stanovisko se podle § 96b odst. 1 písm. c) stavebního zákona
nevydává. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 90 odst. 2 stavebního zákona, přičemž dopěl k závěru, že záměr, resp.
předložená dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací obce
Dražíč.
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, 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"), posoudil oznámení záměru, a na základě
tohoto posouzení došel k závěru, že záměr podléhá vydání územního rozhodnutí.
Dne 16.04.2019 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení
veřejnosti a dotčeným orgánům opatřením č.j.MÚT/10510/2019 podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s
ohledáním na místě na den 21. května 2019 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných u
obecního úřadu, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníci řízení neuplatnili žádné
námitky ani připomínky; zároveň vyzval k doplnění chybějícího souhlasu do dne 17.05.2019.
Jednání se zúčastnili účastníci: Jan Bican, Romana Boxanová, Jaroslava Dvořákova na základě
plné moci za Marie Dvořákové, Lenka Fellmannová na základě plné moci za Ing. Radovana
Fellmanna, Jana Fellmannová, Jiří Florián, Věra Floriánová, Marie Chaloupková, Josef Jaroš,
Marie Jarošová, Josef Kabele, Mgr. Vladislava Kabelová, Josef Kašpar, Alena Kňourková, Marie
Kolářová, Václav Koudelka, Dagmar Kovářová, Jan Malý na základě plné moci za Marii Malou,
Ing. Jan Malý, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Alena Šumpelová na základě plné moci za Jana
Šumpelu, Jaroslava Vomáčková, Romana Všetečková, Obec Dražíč a za Investora pan Urválek.
V průběhu řízení stavební úřad seznámil účastníky řízení s dokumentací a podklady pro vydání
rozhodnutí. K podkladům se vyjídřili pan Kebele – bez připomínek, pan Bican – bez připomínek,
paní Kolářová – bez připomínek, paní Vomáčková – bez připomínek, paní Boxanová – bez
připomínek, pan Florian a paní Florianová uvedli, že u st.p.č.6 není zakreslena vodovodní
přípojka a proto žádají o opatrné provedení výkopů (ošetřeno podmínkou č. 3 tohoto
rozhodnutí), pan Koudelka – bez připomínek, pan Dvořák – bez připomínek, pan Novotný – bez
připomínek, pan Malý – bez připomínek, paní Všetečková požaduje posunutí skřínky o cca 5 m
(tomuto požadavku bylo vyhověno viz. PD výkres situace NN č. 1); pan Šumpela – bez
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připomínek, Jarošovi – bez připomínek, paní Fellmannová – bez připomínek, paní Chaloupková
– bez připomínek. Nikdo jiný žádné návrhy, připomínky či námitky vůči záměru neuplatnil.
Stavební úřad dále uvádí, že ve výše uvedeném oznámení dal účastníkům řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 3
pracovních dnů po dni konání ústního jednání tj. nejpozději do 24.05.2019, s tím, že se jedná se
o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další
lhůtu pro námitky. V této lhůtě žádný z účastníků této možnosti nevyužil.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány, zkoumal, zda umístění stavby je v souladu s veřejným
zájmem, a to zejména v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území, cíli a záměry územního plánovaní, zejména s
charakterem území, s požadavky na architektonické a urbanistické hodnoty v území, s
požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, obecnými
technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chráněné
zvláštními předpisy; 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.
Stavební úřad zjistil, že výše uvedená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce
Dražíč; uvedená stavba vyhovuje obecným požadavkům, je umístěna v souladu se záměry
územního plánovaní a jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení nebo zvláštními předpisy. Záměr se nachází v
zastavěné části obce Chrášťany. Předmětné pozemky nevyžadují zábor zemědělského půdního
fondu ani se nejedná o pozemky určené k plnění funkce lesa. Výše uvedené pozemky se
nenachází v poddolovaném ani záplavovém území a odtokové poměry v území se nemění.
Stavba po svém dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, okolní
stavby i pozemky. Navržená stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v zájmové
lokalitě. Výše uvedená stavba svým charakterem patří do činností přípustných v těchto územích
a je v souladu s funkčním využitím území dle platného územní plánu a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Stavební pozemky svou polohou, prostorovým uspořádáním a
základovými poměry umožňují umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel. Výše
uvedená stavba patří do činností přípustných v těchto územích.
Stavební úřad dále zkoumal, zda umístění stavby je v souladu se zájmy chráněnými zvláštními
předpisy, a to zejména z hlediska péče o životní prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany
prostředí, z hledisek hygienických, protipožárních, bezpečnosti práce, dopravních, ochrany
ovzduší, péče o kulturní památky a ochrany lesního půdního fondu a zjistil, že záměr nekoliduje
s VKP, ZCHÚ ani prvkem ÚSES. Rozhodnutí vydaná dotčenými orgány pro danou stavbu žádost
respektuje a není s nimi v rozporu. Stavba nevyžaduje provádět asanace a bourací práce. Stavba
nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo
nutno respektovat zachování životního prostředí. Stavba nebude produkovat žádné škodlivé
vlivy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Podmínky z podkladů pro rozhodnutí, které se týkají umístění stavby, byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí. Vyjmuty byly podmínky, které se vztahují k provádění stavby a
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netýkají se územního řízení a podmínky správců inženýrských sítí a komunikací, které se týkaly
uzavírání smluv žadatele s jednotlivými správci inženýrských sítí či komunikací. Stavebnímu
úřadu nepřísluší ukládat v územním rozhodnutí navrhovateli povinnost uzavřít smlouvu s jiným
subjektem.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady a ověřil, že předložená
projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a je úplná a zajistil vzájemný
soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy
a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad se dále na základě ustanovení § 79, odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 9,
odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, zabýval umístěním stavby. Umístění na dotčených pozemcích
bylo provedeno odkazem na příslušné výkresy projektové dokumentace.
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činnosti správních orgánů, zejména
zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro
vydání rozhodnutí, zajistil úplnost podkladů a umožnil účastníkům řízení a veřejnosti se s nimi
seznámit a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky platných právních
předpisů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené
stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů.
Stavební úřad na základě správního uvážení dospěl k závěru, že pokud jde o požadovaný záměr
umístění podzemního kabelového vedení NN, jedná se o podzemní stavbu, která je srovnatelná
s drobnými stavbami a zařízeními, které funkční využití dané plochy jmenovitě připouští.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Podmínky a požadavky správců inž. sítí byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí. V
případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich
původní stanoviska předložená k návrhu.
Stavební úřad tak požadovaný stavební záměr neshledává v rozporu s funkčním využitím dané
plochy. Stavební úřad také ověřil budoucí užívání stavby, přičemž vzhledem k charakteru
stavebního záměru vyhodnotil tento stavební záměr tak, že jeho užívání nemůže mít negativní
dopad na dané území.
Stavební úřad konstatuje, že v případě výše uvedeného stavebního záměru vyhodnotil tento
stavební záměr uvedený v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona, který nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. S ohledem na tuto skutečnost poté stavební
úřad v rámci vydaného územního rozhodnutí stanovil ve vazbě na ust. § 9 odst. 3 vyhlášky č.
503/20016 Sb. rovněž podmínky pro provedení stavby.
Vzhledem k tomu, že uvedený stavební záměr lze s ohledem na znění § 119 stavebního zákona
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydanéno
stavebním úřadem, stavební úřad v rámci územního rozhodnutí stanovil podmínku, za jakých
předpokladů lze kolaudační souhlas, resp. kolaudační rozhodnutí vydat.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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Dále bylo v řízení zkoumáno, zda mohou být umístěním stavby přímo dotčena vlastnická nebo
jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;
dále dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení:
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
Stavební úřad městského úřadu v Týně nad Vltavou v souladu s výše uvedeným ustanovením
zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele,
dále obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Účastníky řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále vlastníci všech dotčených
pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních pozemků a
staveb sousedících s pozemky, na nichž je stavba umístěna.
Stavební úřad městského úřadu v Týně nad Vltavou takto stanovený okruh účastníků doplnil o
jednotlivé vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí veřejné technické a dopravní
infrastruktury.
Vzhledem k projednávané věci stavební úřad:
o přiznal postavení účastníka územního řízení žadateli, kterým je E.ON Distribuce, a.s.,
IDDS: nf5dxbu, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1Obec Dražíč v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
o přiznal postavení účastníka územního řízení Obci Dražíč v souladu s § 85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona, neboť na jeho území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Účastníkům podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona se rozhodnutí
doručuje v souladu s ustanovení § 87 odst.1 jednotlivě.
Účastníky řízení jsou rovněž právní nástupci uvedených osob.
V tomto případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 správního
řádu. Na rozdíl od obecné úpravy, která požaduje i v takovém případě individuální
doručování účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, stavební zákon
požaduje individuální doručování i v řízení, vedeném podle § 144 správního řádu, a to
účastníkům řízení uvedených podle § 85 odst. 1 a také v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona. (v oznámení o zahájení řízení bylo nedopatřením uvedeno, že se na řízení
vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů; a
že podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem
účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona a
ostatní písemnosti (např. rozhodnutí) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou).
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Vzhledem k projednávané věci stanovil stavební úřad okruh účastníků územního řízení
takto:
o přiznal postavení účastníka územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona vlastníkům pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, a těmi jsou: Stanislav Bartoš, Ladislav Beneš,
Bohumila Benešová, Bohumil Bican, Jan Bican, Bohumír Blecha, Václav Bouda, Romana
Boxanová, Josef Buriánek, Božena Buriánková, Josef Dědič, Alena Dědičová, Marie
Dvořáková, Radovan Fellmann, Ing. Radovan Fellmann, Jana Fellmannová, Jiří Florián,
Věra Floriánová, Josef Hájek, Jaroslav Hajíček, Tomáš Havlík, Karel Hečko, Pavel Hečko,
Jiří Horák, Anna Hybšmanová, Marie Chaloupková, Stanislav Janáček, Josef Jaroš, Marie
Jarošová, Josef Kabele, Mgr. Vladislava Kabelová, Alena Kačírková, Josef Kašpar, Jaroslav
Klika, Alena Kňourková, Marie Kolářová, Antonín Kosík, Jitka Kosíková, Josef Koudelka,
Václav Koudelka, Milena Koudelková, Marie Koutská, Ing. Romana Koutská, Petr
Koutský, Václav Kovář, Renata Kovaříková, Dagmar Kovářová, Josef Král, Miroslav Král,
Pavel Král, Hana Králová, Štefan Kubaň, Marie Kuncová, Marie Malá, Ing. Jan Malý,
Miluše Motlová, Anna Mouleová, Ing. Igor Nemečkay, Katarína Nemečkayová, Marie
Novotná, Ing. Jaroslav Novotný, Martin Papač, Marie Papačová, Jan Papula, Milada
Pilečková, Jiří Prášek, Miluše Prášková, Jaroslav Pros, Luboš Rod, Ing. Daniela
Smetanová, Petr Stejskal, Marie Strubinská, Filoména Šipošová, Miroslav Štěpánek, Jan
Šumpela, Ondřej Tlach, Jana Tlachová, Jiří Vágner, Marie Vágnerová, Anna Velková,
Jaroslava Vomáčková, Romana Všetečková, Václav Zunt, Vladimír Zunt, Marta Zuntová,
DiS. Veronika Zuntová, E.ON Distribuce, a.s., Jihočeský kraj, odbor hospodářské a
majetkové správy České Budějovice 1, Obec Dražíč, Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, Zámek "Mládí" s.r.o. Dražíč, ZO OS státních orgánů a organizací KLEKO Kralovice.
Účastníkům podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona se toto rozhodnutí doručuje
v souladu s ustanovení § 87 odst.1 jednotlivě.
Účastníky řízení jsou rovněž právní nástupci uvedených osob.
o Přiznal postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Jedná se o osoby,
které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k následným pozemkům v uvedených
katastrálních územích. Stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a mají společnou
hranici s pozemky, na kterých je stavba umisťována. Stavební úřad při úvaze o stanovení
okruhu účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) přihlížel k tomu, že se jedná o stavbu
rekonstrukce vedení NN a z tohoto důvodu do okruhu účastníků územního řízení zahrnul
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a mají
společnou hranici s pozemky, na kterých je stavba umisťována , kterými jsou osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 1/3, 14, 16, 19,
28/2, 49, 50, 149, 160, 173/1, 226, 248, 267, 268, 279, parc. č. 1, 5/1, 7/1, 17/1, 20, 21,
22/1, 23/4, 31/1, 32/3, 35/3, 36/2, 36/3, 45/1, 49, 50/3, 50/4, 50/7, 54/3, 55/2, 55/4, 59/1,
59/2, 59/3, 61, 62, 65/1, 67/3, 74/3, 75/1, 76/1, 79/3, 88/2, 114/3, 114/10, 114/12,
114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/22, 114/33, 114/34, 114/39, 124, 492/1, 493/1,
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1217/3, 1236, 1239, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243/2, 1672, 1678/3, 1687/2, 1687/3,
1687/18, 1693/7, 1706/1, 1715/1, 1715/5, 1716/9, 1716/10, 1716/19, 1732/3, 1732/8,
1732/9, 1733/1, 1738, 63, 18/1 v katastrálním území Dražíč; a osoby s vlastnickými nebo
jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Dražíč č.p. 7, č.p. 14, č.p. 65, č.p. 74, č.p. 39 a
č.p. 91
V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona se v případě doručování územního
rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených
vlivem záměru.
Účastníkům podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se toto rozhodnutí doručuje
v souladu s ustanovení § 87 odst.1 veřejnou vyhláškou.
Účastníky řízení jsou rovněž právní nástupci uvedených osob.
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.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- veřejnost neuplatnila žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
E.ON Servisní s.r.o., České Budějovice – vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném
pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 14.08.2018, zn. M18391-16269903 za
těchto podmínek:
1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční 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.
2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území
do všech vyhotovení prováděcí 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 ochranného pásma trvale informováni.
3) Objednání přesného vytýčení 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
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místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON
Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho
zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7) Přizvání zástupce ECZR 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.
8) 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.
9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP 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
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 6t.
10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti č. 16269254 ze dne
15.08.2018.
11) 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.

-

12) Veškeré práce s mechanizací Jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v
OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne
předchozího měsíce.
Podmínky byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí – podmínka č. 23.
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha – vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací, a to:
V)
Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení (ČSN 73 60 05) a
zejména byly dodrženy odstupové vzdálenosti inženýrských sítí
VI)
Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Podmínky byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí – podmínka č. 24.
Správa a údržba silnic JčK, České Budějovice doložila vyjádření ze dne 22.08.2018, zn. SUS
JcK/11657/2018/105, ze kterého výplývá, že souhlasí s vydáním rozhodnutí za následujících
podmínek:
1)
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí 11/105 povede mimo asfaltovou vozovku v
chodníku nebo za silničním obrubníkem, dále v přidruženém zeleném pásu min. 1-2 m
od asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek)
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí 11/135 povede mimo asfaltovou vozovku v
chodníku nebo za silničním obrubníkem, dále v přidruženém zeleném pásu min. 1-2 m
od asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek ) a místy pod stávajícími
betonovými žlaby
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí III/10561 povede mimo asfaltovou vozovku v chodníku, za vnější hranou silničního příkopu a v přidruženém zeleném pásu min. 1-2 m od
asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek )
 trasa kabelu NN v souběhu se silnicí III/l 353 povede mimo asfaltovou vozovku v
chodníku nebo za silničním obrubníkem, dále v přidruženém zeleném pásu min. 1 -2 m
od asfaltové hrany vozovky ( dle místních podmínek ) a místy pod stávajícími
betonovými žlaby
8) křížení kabelu NN s výše uvedenými silnicemi bude provedeno protlaky, ke kterým vydá
povolení o zvláštním užívání příslušný silniční správní úřad
9) při uložení kabelu NN pod stávající betonové žlaby bude následně provedena výměna
těchto žlabů za nové s uložením do betonového lože
10) pro veškeré práce na silničním pozemku musí vydat povolení o zvláštním užívání
příslušný silniční správní úřad
11) po vydání výše uvedeného povolení bude s Jihočeským krajem - SÚS JK, závod Č.
Budějovice, uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání
12) před zahájením a po ukončení prací bude provedeno protokolární převzetí a předání
dotčeného úseku silnice mezi SÚS Jčk a investorem akce ~ bez tohoto úkonu nelze
započít s prováděním prací

-

13) před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena-fotodokumentace
ukládaných sítí ( hloubka, trasa, konstrukční vrstvy ), která bude předána zástupci SÚS
Jčk - bez této fotodokumentace nebude možné práce převzít
Podmínky byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí – podmínka č. 25.
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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 České
Budějovice 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. T R Č A Libor
Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Otisk úředního razítka

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 10.01.2019.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
2. ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv
sídlo: nábřeží 1. máje č.p. 1935, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Hlavní účastníci (doručenky)
3. Obec Dražíč, IDDS: ijqb6pa
sídlo: Dražíč č.p. 57, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Účastníci (doručenky)
4. Stanislav Bartoš, Křenovice č.p. 43, 398 43 Bernartice u Milevska
5. Ladislav Beneš, Dražíč č.p. 54, 375 01 Týn nad Vltavou 1
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6. Bohumila Benešová, Dražíč č.p. 54, 375 01 Týn nad Vltavou 1
7. Bohumil Bican, V olšinách č.p. 1342/27, 100 00 Praha 10-Vršovice
8. Jan Bican, Dražíč č.p. 35, 375 01 Týn nad Vltavou 1
9. Bohumír Blecha, Družstevní č.p. 192, 373 67 Borek
10. Václav Bouda, Dražíč č.p. 37, 375 01 Týn nad Vltavou 1
11. Romana Boxanová, Dražíč č.p. 30, 375 01 Týn nad Vltavou 1
12. Josef Buriánek, Dražíč č.p. 4, 375 01 Týn nad Vltavou 1
13. Božena Buriánková, Dražíč č.p. 4, 375 01 Týn nad Vltavou 1
14. Josef Dědič, Dražíč č.p. 17, 375 01 Týn nad Vltavou 1
15. Alena Dědičová, Dražíč č.p. 17, 375 01 Týn nad Vltavou 1
16. Marie Dvořáková, Náměstí svobody č.p. 100, 398 43 Bernartice u Milevska
17. Radovan Fellmann, Dražíč č.p. 20, 375 01 Týn nad Vltavou 1
18. Ing. Radovan Fellmann, Dražíč č.p. 20, 375 01 Týn nad Vltavou 1
19. Jana Fellmannová, Dražíč č.p. 20, 375 01 Týn nad Vltavou 1
20. Jiří Florián, Taussigova č.p. 1157/17, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
21. Věra Floriánová, Taussigova č.p. 1157/17, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
22. Josef Hájek, Riegrova č.p. 799, 289 11 Pečky
23. Ing. Jaroslav Hajíček, Dukelská č.p. 499/49, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
24. Tomáš Havlík, Dražíč č.p. 10, 375 01 Týn nad Vltavou 1
25. Karel Hečko, Karla Čapka č.p. 789, 399 01 Milevsko 1
26. Pavel Hečko, J. A. Komenského č.p. 970, 399 01 Milevsko 1
27. Jiří Horák, Dražíč č.p. 42, 375 01 Týn nad Vltavou 1
28. Anna Hybšmanová, Dražíč č.p. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1
29. Marie Chaloupková, Dražíč č.p. 53, 375 01 Týn nad Vltavou 1
30. Stanislav Janáček, Dražíč č.p. 68, 375 01 Týn nad Vltavou 1
31. Josef Jaroš, Hvožďany č.p. 68, 391 65 Bechyně
32. Marie Jarošová, Hvožďany č.p. 68, 391 65 Bechyně
33. Josef Kabele, Dražíč č.p. 32, 375 01 Týn nad Vltavou 1
34. Mgr. Vladislava Kabelová, Dražíč č.p. 32, 375 01 Týn nad Vltavou 1
35. Alena Kačírková, Mírové nám. č.p. 1822, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
36. Josef Kašpar, J. Opletala č.p. 921/5, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
37. Jaroslav Klika, K Posvátnému č.p. 320, 398 43 Bernartice u Milevska
38. Alena Kňourková, Kosov č.p. 26, Kamenný Újezd, 370 07 České Budějovice 7
39. Marie Kolářová, Dražíč č.p. 28, 375 01 Týn nad Vltavou 1
40. Antonín Kosík, Dražíč č.p. 53, 375 01 Týn nad Vltavou 1
41. Jitka Kosíková, Dražíč č.p. 53, 375 01 Týn nad Vltavou 1
42. Josef Koudelka, Dražíč č.p. 3, 375 01 Týn nad Vltavou 1
43. Václav Koudelka, Královéhradecká č.p. 421, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
44. Milena Koudelková, Královéhradecká č.p. 421, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad
Ohří 1
45. Marie Koutská, Dražíč č.p. 84, 375 01 Týn nad Vltavou 1
46. Ing. Romana Koutská, K. Štěcha č.p. 1229/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
47. Petr Koutský, K. Štěcha č.p. 1229/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
48. Václav Kovář, Svépomoc č.p. 694, 391 02 Sezimovo Ústí 2
49. Renata Kovaříková, Otavská č.p. 1058/10, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
50. Dagmar Kovářová, Dražíč č.p. 30, 375 01 Týn nad Vltavou 1
51. Josef Král, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5
52. Miroslav Král, Dražíč č.p. 34, 375 01 Týn nad Vltavou 1
53. Pavel Král, Dražíč č.p. 69, 375 01 Týn nad Vltavou 1
54. Hana Králová, Dražíč č.p. 34, 375 01 Týn nad Vltavou 1
55. Štefan Kubaň, Dražíč č.p. 67, 375 01 Týn nad Vltavou 1
56. Marie Kuncová, Ant. Barcala č.p. 1273/18, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
57. Marie Malá, Kpt. Jaroše č.p. 2408, 390 03 Tábor 3
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58. Ing. Jan Malý, Kpt. Jaroše č.p. 2408, 390 03 Tábor 3
59. Miluše Motlová, Na Libuši č.p. 686, 391 65 Bechyně
60. Anna Mouleová, Dražíč č.p. 75, 375 01 Týn nad Vltavou 1
61. Ing. Igor Nemečkay, Velenovského č.p. 3251/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
62. Ing. Katarína Nemečkayová, Velenovského č.p. 3251/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
63. Bc. Marie Novotná, Malostranská č.p. 448, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
64. Ing. Jaroslav Novotný, Malostranská č.p. 448, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
65. Martin Papač, U Nového rybníka č.p. 584/19, 392 01 Soběslav III
66. Marie Papačová, U Nového rybníka č.p. 584/19, 392 01 Soběslav III
67. Jan Papula, 9. května č.p. 739/33, 390 02 Tábor 2
68. Milada Pilečková, Dražíč č.p. 70, 375 01 Týn nad Vltavou 1
69. Jiří Prášek, Chrášťany č.p. 117, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou
70. Miluše Prášková, Chrášťany č.p. 117, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou
71. Jaroslav Pros, Dražíč č.p. 55, 375 01 Týn nad Vltavou 1
72. Mgr. Luboš Rod, Dražíč č.p. 11, 375 01 Týn nad Vltavou 1
73. Ing. Daniela Smetanová, Dražíč č.p. 68, 375 01 Týn nad Vltavou 1
74. Petr Stejskal, Za humny č.p. 354, 398 43 Bernartice u Milevska
75. Marie Strubinská, Dražíč č.p. 45, 375 01 Týn nad Vltavou 1
76. Filoména Šipošová, Dražíč č.p. 67, 375 01 Týn nad Vltavou 1
77. Miroslav Štěpánek, Koželužská č.p. 174, 391 33 Jistebnice
78. Jan Šumpela, U Naděje č.p. 428, Srubec, 370 06 České Budějovice 6
79. Ondřej Tlach, Karla Čapka č.p. 305, 398 06 Mirovice
80. Jana Tlachová, Karla Čapka č.p. 305, 398 06 Mirovice
81. Jiří Vágner, Dražíč č.p. 51, 375 01 Týn nad Vltavou 1
82. Marie Vágnerová, Nad Šálkovnou č.p. 1533/19, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
83. Anna Velková, Březí č.p. 12, Dražíč, 375 01 Týn nad Vltavou 1
84. Jaroslava Vomáčková, Dražíč č.p. 30, 375 01 Týn nad Vltavou 1
85. Romana Všetečková, Křemenice č.p. 12, Nechvalice, 264 01 Sedlčany
86. Václav Zunt, Dražíč č.p. 9, 375 01 Týn nad Vltavou 1
87. Vladimír Zunt, Malostranská č.p. 446, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
88. Marta Zuntová, Malostranská č.p. 446, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
89. DiS. Veronika Zuntová, Dražíč č.p. 37, 375 01 Týn nad Vltavou 1
90. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
91. Jihočeský kraj, odbor hospodářské a majetkové správy, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
92. Obec Dražíč, IDDS: ijqb6pa
sídlo: Dražíč č.p. 57, 375 01 Týn nad Vltavou 1
93. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
94. Zámek "Mládí" s.r.o. Dražíč, IDDS: mg7cnc2
sídlo: Dražíč č.p. 22, 375 01 Týn nad Vltavou 1
95. ZO OS státních orgánů a organizací KLEKO Kralovice, P.O.Box č.p. 12, 330 11 Třemošná
99. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/3, 14, 16, 19, 28/2, 49, 50, 149, 160, 173/1, 226, 248, 267, 268, 279, parc. č. 1, 5/1,
7/1, 17/1, 20, 21, 22/1, 23/4, 31/1, 32/3, 35/3, 36/2, 36/3, 45/1, 49, 50/3, 50/4, 50/7, 54/3,
55/2, 55/4, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 62, 65/1, 67/3, 74/3, 75/1, 76/1, 79/3, 88/2, 114/3,
114/10, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/22, 114/33, 114/34, 114/39, 124,
492/1, 493/1, 1217/3, 1236, 1239, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243/2, 1672, 1678/3, 1687/2,
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1687/3, 1687/18, 1693/7, 1706/1, 1715/1, 1715/5, 1716/9, 1716/10, 1716/19, 1732/3,
1732/8, 1732/9, 1733/1, 1738, 63, 18/1 v katastrálním území Dražíč
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dražíč č.p. 7, č.p. 14, č.p. 65, č.p. 74, č.p. 39 a č.p. 91
97. Obecní úřad Dražíč, Úřední deska
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/3, 14, 16, 19, 28/2, 49, 50, 149, 160, 173/1, 226, 248, 267, 268, 279, parc. č. 1, 5/1,
7/1, 17/1, 20, 21, 22/1, 23/4, 31/1, 32/3, 35/3, 36/2, 36/3, 45/1, 49, 50/3, 50/4, 50/7, 54/3,
55/2, 55/4, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 62, 65/1, 67/3, 74/3, 75/1, 76/1, 79/3, 88/2, 114/3,
114/10, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/22, 114/33, 114/34, 114/39, 124,
492/1, 493/1, 1217/3, 1236, 1239, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243/2, 1672, 1678/3, 1687/2,
1687/3, 1687/18, 1693/7, 1706/1, 1715/1, 1715/5, 1716/9, 1716/10, 1716/19, 1732/3,
1732/8, 1732/9, 1733/1, 1738, 63, 18/1 v katastrálním území Dražíč
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dražíč č.p. 7, č.p. 14, č.p. 65, č.p. 74, č.p. 39 a č.p. 91
dotčené orgány
98. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Míru č.p. 2, 375 01
Týn nad Vltavou 1
99. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor hospodářské správy - úsek památkové péče, náměstí Míru č.p.
2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
100. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
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