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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, stavební úřad, 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 

v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.12.2020 podala společnost: 

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2, 

kterou zastupuje                   

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1 
 

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

Kabelový rozvod NN Košín - západ, č.st. 1030059954 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 474/1, 

556, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 710/4 v katastrálním území Košín. 

 

Popis umisťované stavby: 

Na pozemku parc. č. 474/1 (poz. 01) bude vyměněn stávající pilíř za nový SR642, ze kterého bude 

vyveden nový zemní kabel NN NAYY 4x95 mm
2
, který bude veden podél budoucí komunikace a hranic 

pozemků směrem k připojovaným pozemkům. Kabel bude v trase zaústěn v nových pilířích SS 200 (poz. 

02 a 03), rozpojovacím pilíři SR 442 (poz. 04) a následně ukončen v novém pilíři SS 300 na pozemku 

710/4 (poz. 05). V pilíři SS 300 bude po naspojkování ukončen stávající kabel NAYY 4x50 mm
2
. Kabely 

budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech 

(vjezdy, přechod komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 

0,7 m, v přechodu budoucí a stávající komunikace překopem v hloubce 1,0 m. 20 cm nad kabelem v celé 

kabelové rýze bude položena výstražná PVC fólie. Rýha bude následně zasypána výkopkem, hutněným 

po vrstvách 20 cm a povrch bude uveden do původního stavu. Celková délka kabelového vedení bude 266 

m.   

 

 

Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa. 

ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IČO 25185969, pracoviště Tábor, Chýnovská 2880, 390 02 

Tábor, autorizovanou Ing. Václavem Lhotou, ČKAIT 0102322 z 11/2020. 
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2. Stavba: Kabelový rozvod NN Košín - západ, č.st. 1030059954 na pozemcích parc. č. 474/1, 556, 

557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 710/4 v katastrálním území Košín bude umístěna dle 

přiložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (Situace stavby č.v. C3 a C4). 

3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících 

inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich 

majiteli a správci. 

4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN společnosti E.ON 

Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit 

předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na 

majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného 

souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 

kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by 

mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či 

majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 

b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

pare prováděcí dokumentace. 

c) 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, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně 

kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Luděk Heršálek, tel.: 

381 784 851. 

d) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 

mechanismů s nejvyšší opatrností. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního 

vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen 

RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 

ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude 

před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího 

podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 

i) 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. 

j) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního 

uzemňovacího vedení. 

k) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování 

ECD na telefonní číslo 800 225 577. 
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5. Pokud při stavbě dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, bude předložen návrh 

dopravně inženýrských opatření Policii ČR ke schválení, a to minimálně 1 měsíc před zahájením 

stavby. 

6. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby. 

7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

8. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

10. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

11. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby: 

- po uložení kabelového vedení do výkopu před záhozem 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

12. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady: 

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

- geodetické zaměření stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby).  

- revizní zprávu elektroinstalace 

- revizní zprávu uzemnění 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- další potřebné doklady 

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude 

platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovatel dne 11.12.2020 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kabelový rozvod NN 

Košín - západ, č.st. 1030059954 na pozemcích parc. č. 474/1, 556, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 

557/7, 710/4 v katastrálním území Košín. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, všem známým účastníkům řízení. V 

dotčeném území není vydán územní plán. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání 

spojené s případným ohledáním na místě na den 24.3.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Současně upozornil, že nejpozději při veřejném ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své 

námitky a připomínky, dotčené orgány svá stanoviska a veřejnost připomínky, jinak že k nim nebude 

přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním 

rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 

tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, 

obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude 

požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici 

s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (parc. č. 15/6, 15/7, 68/1, 108/16, 

108/17 v katastrálním území Košín, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou 

hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti 

od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci 

dotčené infrastruktury. 

Účastníci řízení: 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

Ing. Michael Plachý, Bulharská 725/24, Vršovice, 101 00  Praha 101 

Michal Steinz, Košín 6, 391 37  Chotoviny 

Obec Košín, Košín 1, 391 37  Chotoviny 

Luboš Kroužek, Hejlov 1, Svrabov, 391 31  Dražice 

Michal Mindl, Košín 20, 391 37  Chotoviny 

Mgr. Martina Mindlová, Jihlavská 42, Zárybničná Lhota, 391 56  Tábor 4 
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Josef Turek, Košín 28, 391 37  Chotoviny 

Ing. Pavla Zahradníková, Nerudova 1031, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

Jaroslava Matyšová, Pražského povstání 2313, 390 03  Tábor 3 

Jaroslava Hrdinková, nám. Přátelství 2802/3, 390 05  Tábor 5 

Petr Mareš, Košín 11, 391 37  Chotoviny 

 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při 

rozhodování vycházel: 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 16.9.2020 č.j. METAB 

45454/2020/OŽP/Maš 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko ze dne 25.8.2020 č.j. METAB 

46373/2020/OŽP/Mu 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, 

Dopravní inspektorát vyjádření dne 19.8.2020 č.j. KRPC-731-772/ČJ-2020-020806 

- E.ON Distribuce, a.s. (plyn) vyjádření ze dne 18.8.2020 č.j. M18416-26065467 

- E.ON Distribuce, a.s. (elektřina) vyjádření ze dne 20.8.2020 č.j. M18416-26065467 

- CETIN a.s. vyjádření dne 18.8.2020 č.j. 730415/20 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 18.8.2020 č.j. O20070126261 

- Jihočeský vodárenský svaz vyjádření dne 18.8.2020 č.j. 2020/1964 

- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

- Doklad o zaplacení správního poplatku 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.  

Během lhůty pro uplatnění námitek se žadatel rozhodl změnit umístění trasy plánovaného vedení. Změnu 

trasy zapracoval do dokumentace. Změna se týká umístění kabelových pilířů. Oproti původní trase 

nebudou záměrem dotčeny pozemky parc. č. 557/6, 557/5, 557/3, 557/2. Na základě částečné změny 

záměru žadatel změnu trasy zapracoval do dokumentace a doplnil o potřebné doklady. Stavební úřad o 

změně trasy účastníky řízení seznámil opatřením vydaném dne 7.4.2021 pod č.j. METAB 

18842/2021/SÚ/JChlu. 

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s 

vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 

území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 

Obec Košín nemá pro své správní území zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Záměr se nachází 

mimo intravilán obce vymezený r. 1966. Kabelový rozvod bude sloužit k rozvodu elektřiny na dotčené 

pozemky. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a jeho 

využíváním. 

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

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

výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 

kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. 



Č.j. METAB 30256/2021/SÚ/JChlu str. 5 

 
Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění 

pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 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 rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 

územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také 

stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Jitka Doležalová 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Příloha: ověřené Situace stavby č.v. C3 a C4 

  

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno elektronicky dne: ..............................  Sejmuto elektronicky dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

 

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 14.12.2020. 

 

 

Doručí se: 

Žadatel: (datovou schránkou) 

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w 

 sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

  zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
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Obec: (datovou schránkou) 

Obec Košín, IDDS: drfauns 

 sídlo: Košín č.p. 1, 391 37  Chotoviny 

 

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)                                                              

Ing. Michael Plachý, Bulharská č.p. 725/24, Vršovice, 101 00  Praha 101 

Michal Steinz, Košín č.e. 6, 391 37  Chotoviny 

Luboš Kroužek, Hejlov č.p. 1, Svrabov, 391 31  Dražice 

Michal Mindl, Košín č.p. 20, 391 37  Chotoviny 

Mgr. Martina Mindlová, Jihlavská č.p. 42, Zárybničná Lhota, 391 56  Tábor 4 

Josef Turek, Košín č.p. 28, 391 37  Chotoviny 

Ing. Pavla Zahradníková, Nerudova č.p. 1031, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

Jaroslava Matyšová, Pražského povstání č.p. 2313, 390 03  Tábor 3 

Jaroslava Hrdinková, nám. Přátelství č.p. 2802/3, 390 05  Tábor 5 

Petr Mareš, Košín č.e. 11, 391 37  Chotoviny 

  

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

 

Ostatní: (datovou schránkou)                            

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

 sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05  Tábor 5 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor se žádostí o vyvěšení. 

Obecní úřad Košín, Košín č.p. 1, 391 37  Chotoviny se žádostí o vyvěšení. 

 

 

 

1 x spis zde 
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