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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.6.2017
podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČ: 257 33 591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1,
zastoupená společností SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 2765/16a, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice 10 (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, v platném znění,
rozhodnutí o umístění stavby

Kabel NN v obci Jivno včetně nových pilířů a skříní
Jivno směr vodárna
stavba č. 1040010421
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 297 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 3744/9 (trvalý travní porost), 4017/1 (trvalý travní porost), 4018/3 (zahrada),
4026/8 (ostatní plocha), 4026/13 (trvalý travní porost), 4031/10 (trvalý travní porost), 4102/6 (ostatní
plocha), 4239/1 (ostatní plocha), 4243/1 (ostatní plocha), 4243/4 (ostatní plocha), 4248/1 (ostatní plocha),
4248/2 (ostatní plocha), 4248/3 (ostatní plocha), 4249/2 (ostatní plocha), 4017/2 (zahrada),
vše v katastrálním území Jivno (dále také jen „stavba“).
Druh a účel umisťované stavby:
- Obnova (náhrada) venkovního vedení NN v obci Jivno. Účelem je pokládka nových zemních kabelů
a osazení nových pilířů/skříní pro přepojení stávajících odběratelů a zároveň s tím spojenou úpravu
rozvodu. Stávající odběrná místa budou přepojena na nový zemní rozvod, který bude zahuštěn mezi
stávajícími zemními kabely, které jsou již v této lokalitě položeny a provozovány. Napájení tohoto
rozvodu je vázáno ke stávající věžové trafostanici „Obec“.
Umístění stavby na pozemku:
- Osazení nové kabelové skříně SS 100/NV – bod N01 na objektu truhlárny na pozemku st. p. 297
v k.ú. Jivno.
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Napojení nové kabelové skříně N01 bude provedeno novým zemním kabelem NN 0,4 kV typu
NAYY 4x95 mm2, jenž bude vyveden (připojen do smyčky ke stávajícímu kabelu NA95)
ze stávajícího pilíře NS02 umístěného na pozemku parc. č. 3744/9 v k.ú. Jivno. Nový zemní kabel
bude umístěný 1 m od společné hranice na pozemku parc. č. 4249/2, 4248/3, 4248/2, 4248/1
a 4102/6, vše v k.ú. Jivno.
- Osazení nového rozpojovacího pilíře se skříní PSR 542/NK – bod N02, který bude postaven
na pozemku parc. č. 4102/6 v k.ú. Jivno.
- Rozpojovací pilíř N02 bude napojen z přilehlého zemního kabelu NN 0,4 kV typu
AYKY 3x120+170 mm2, který bude vytýčen, odkopán a přerušen v takové vzdálenosti, aby konec
směrující do obce (pilíře PSR 502/KK) mohl být v novém pilíři N02 bez použití spojky a nového
kabelu. Druhý konec přerušeného kabelu bude prodloužen pomocí spojky SJL-5a (bod NP01)
a nového kabelu NN 0,4 kV typu NAYY 4x150 mm2, který bude dotažen trasou stávajícího kabelu
na pozemku parc.č. 4239/1 v k.ú. Jivno do nového pilíře N02, ve kterém budou tyto kabely ukončeny
a odjištěny. Z pilíře N02 bude dále vyveden a odjištěn nový zemní kabel NN 0,4 kV typu NAYY
4x95 mm2, který bude umístěný na pozemcích parc. č. 4239/1, 4243/4, 4026/13, 4243/1, 4026/8,
4031/10 a st. p. 280, vše v k.ú. Jivno a povede směrem k vodárně, kde bude ukončen ve stávajícím
pilíři PSS 100/PK. Vzhledem k délce této pokládky a uložení nového kabelu do chrániček
PE Ø 110 mm je na této trase uvažováno se třemi spojkami typu SJL – 4b.
- Výměna kabelové skříně SP233/BV za novou skříň SP200/NV – bod N04 na pozemku
parc. č. 4018/3 v k.ú. Jivno.
- Osazení nového smyčkovacího pilíře se skříní PSS 200/NK – bod N03 na pozemku
parc. č. 4239/1 v k.ú. Jivno.
- Na pojistkových spodcích stávajícího pilíře NS03 bude ke stávajícímu kabelu AY120 připojen nový
kabel NN 0,4 kV typu NAYY 4x150 mm2, který povede směrem k novému pilíři N03 na pozemcích
parc. č. 4239/1 v k.ú. Jivno, do kterého bude zatažen a ukončen. Následně bude z pilíře N03
provedeno napojení skříně NS04 a to s využitím stávajícího kabelu AY25, který se u pilíře N03
vytýčí, odkope a prodlouží pomocí spojky SJL – 2 a nového kabelu NN 0,4 kV typu
NAYY 4x25 mm2 umístěného na pozemku parc. č. 4239/1 v k.ú. Jivno, který bude následně do pilíře
N03 zatažen a odjištěn. Druhé napojení z pilíře N03 bude kabelem NN 0,4 kV typu
NAYY 4x16 mm2, který bude dotažen po pozemcích parc. č. 4239/1, 4017/1, 4017/2 a 4018/3, vše
v k.ú. Jivno do nové skříně N04 (výměna za SP233/BV), ze které jsou napájené chaty na pozemcích
parc. č. 500 a 512 v k.ú. Jivno
- Umístění stavby na pozemcích st. p. 280, st. p. 297, parc. č. 3744/9, 4017/1, 4018/3,
4026/8, 4026/13, 4031/10, 4102/6, 4239/1, 4243/1, 4243/4, 4248/1, 4248/2, 4248/3, 4249/2, 4017/2,
vše v katastrálním území Jivno
Vše bude umístěno tak, jak je zakresleno a popsáno v přiloženém situačním výkresu, který je součástí
předložené dokumentace pro územní řízení, vypracované v květnu 2017, autorizované Ing. Zdeňkem
Šerhantem, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0102273.

Určení prostorového řešení stavby:
- Vedení NN zemními kabely NAYY 4x16 mm2 v úseku N03 – N04 bude v délce 91 m.
- Vedení NN zemními kabely NAYY 4x25 mm2 v úseku N03 – NP01 bude v délce 6 m.
- Vedení NN zemními kabely NAYY 4x95 mm2 v úseku NS02 – N01 bude v délce 66 m a v úseku
N02 – NS05 bude v délce 682 m.
- Vedení NN zemními kabely NAYY 4x150 mm2 v úseku N02 – NP01 bude v délce 5 m a v úseku
NS03 – N03 bude v délce 141 m.
- Vedení zemního kabelu CYKY (NYY) 4x10 mm2 bod HS01, délka trasy 4 m.
- Trasa kabelového vedení bude ve volném terénu a v kraji komunikace 35 x 80 cm v pískovém loži
překryta výstražnou folií z PVC a zasypána do výše rostlého terénu včetně konečné úpravy povrchu
do původního stavu, v překopech vjezdů, pojezdových ploch, v cestě a v kraji cesty v chráničce PE
o průměru 90 / 110 mm ve výkopu 35 x 80 cm, překryta výstražnou folií z PVC a zasypána do výše
rostlého terénu včetně konečné úpravy povrchu do původního stavu, v protlaku okolo stromu
minimálně 80 cm pod úrovní terénu v chráničce PE o průměru 110 mm.
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Stěny s dvířky skříní budou směrovat do trvale přístupných míst, ze kterých budou zařízení kdykoliv
přístupné zaměstnancům energetiky i bez přítomnosti majitelů pozemků a objektů. Umístění spodní
části kabelových skříní musí být minimálně 0,6 m nad finálně upraveným terénem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Pozemky pro umístění stavby jsou st. p. 280, 297, parc. č. 3744/9, 4017/1, 4018/3, 4026/8, 4026/13,
4031/10, 4102/6, 4239/1, 4243/1, 4243/4, 4248/1, 4248/2, 4248/3, 4249/2, 4017/2 vše v katastrálním
území Jivno, ostatní pozemky nebudou umístěním stavby dotčeny.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb, viz situace v měř. 1: 500, zpracovaná autorizovaným inženýrem
pro technologická zařízení staveb Ing. Zdeňkem Šerhantem, ČKAIT – 0102273.

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, resp. 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 šetrnost
sousedství. Stavební úřad je oprávněn provést kontrolní prohlídku na stavbě a uložit opatření
k nápravě zjištěných nedostatků. Dále bude stavebník dodržovat povinnosti stavebníka uvedené
v § 152 stavebního zákona.
2. 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.
3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými
inženýry.
4. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden
zápis do stavebního deníku.
5. Veškerá narušená veřejná prostranství budou do závěrečné kontrolní prohlídky stavby uvedena
do původního stavu.
6. 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.
7. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku
či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy,
které umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené
viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
8. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
9. 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
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zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici dokumentace ověřená stavebním úřadem
v územním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle
§ 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, viz příloha č. 5 k této vyhlášce.
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.
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
obtěžování 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.
Způsob a postup prací souvisejících se stavbou 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 průchod chodců a přístupy do stávajících objektů
a na pozemky.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti E. ON Servisní, s.r.o., RCDS České
Budějovice, o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), ve vlastnictví E.ON Distribuce,
a.s., a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, zn. H18585 - 16145535,
ze dne 18.10.2016.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
podzemní vedení NN
nadzemní vedení NN
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření,
aby nedošlo ke škodám na uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob, zejména tím, že bude
zajištěno:
•

•

•

•
•

V ochranném pásmu (dále také jen „OP“) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení
budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona
č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných 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.
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.
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 provést
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dále také jen „ECZR“) pro jednoznačné stanovení jeho
polohy.
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle
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pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme
při vytýčení nebo jeho odkrytí.
• Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
• 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.
• 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.
• Po dokončení stavby 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 3,0 m;
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
• 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 přenosu dat a radiové
sítě.
• 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.
• Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
• Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
• Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování
E.ON Distribuce, a.s., na telefonní číslo 800 22 55 77.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 18.10.2016,
zn. H18585-16145535.
V zájmovém území připravované stavby se nachází:
Plynovod STL
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření,
aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- Zakreslení plynárenského zařízení 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.
- Objednání přesného vytýčení trasy vedení v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v OP resp. BP pásmu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné
trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech podle pokynů
zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení
a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu

Č.j. MěÚ/2322/2017/ESH

str. 6

nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje,
sbíječky apod.).
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 (NT a STP –
zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným
pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo
k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení
nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským
zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN
12186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21
a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a provádění zemních prací.
- 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.
- Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev,
budou přizváni zástupci ECZR, ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb. v platném
znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoje a výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD.
16. Budou dodrženy požadavky dle vyjádření společnosti ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České
Budějovice, č.j. O17070035212, ze dne 10.1.2017 – kabel NN (územní a stavební řízení).
S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:
• Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných společností
ČEVAK, a.s.
• U všech stavebních strojů a dopravních prostředků požadujeme před zahájením každé pracovní
směny provést kontrolu hydraulických systémů a palivového systému pohonných hmot
k prevenci úniků ropných látek.
• staveniště bude po dobu stavby vybaveno prostředky k zachycení (sorpci) a likvidaci případného
havarijního úniků látek.
• Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500,0 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné
dodržet ochranné pásmo, je požadováno dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí
a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby
dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit
podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. Součástí
řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
• Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
• V případě umístění sloupů a pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také
navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
• V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme
opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
• V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán
písemný souhlas se záhozem.
• Křížení je nutno řešit kolmá.
• Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je
nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti
ČEVAK, a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
• K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s., o splnění
podmínek tohoto vyjádření.
17. Bude splněna podmínka dle vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, archeologické
oddělení, ze dne 3.10.2016, zn. 1328/2016:
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Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21 – 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutné,
aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území.
Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí (Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení archeologických prací
uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí.

18. Budou dodrženy připomínky z odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Českých Budějovicích, č. j. NPÚ-331/83125/2016, ze dne 1.11.2016:
•

Stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové péče
možná za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), oznámí zahájení
výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

19. Budou dodrženy připomínky ze stanoviska Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany
životního prostředí, zn. OOZP/11000/2016/Kot, ze dne 14.11.2016:
•

Oddělení ochrany přírody a krajiny
Výkopy v blízkosti vzrostlých dřevin musí být vedeny mimo kořenovou zónu dřevin,
tj. za průmětem okraje koruny stromu na zem (tzv. okapová linie). Alternativně lze kabelové
vedení v místě střetu s dřevinami uložit za využití řízeného podvrtu. Dřeviny na stavbě musí být
obedněny a to do výše nejméně 2,0 m.

•

Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu
Stavební a výkopové práce je nutno provádět tak, aby na zemědělském půdním fondu (dále také
jen „ZPF“) a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení prací je nezbytné
uvést dotčené plochy do původního stavu – § 8 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů.

20. Bude splněna podmínka dle vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, archeologické
oddělení, ze dne 1.8.2017, zn. 1010/2017:
21. Bude splněna podmínka dle vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, archeologické
oddělení, ze dne 1.8.2017, zn. 1010/2017:
•

Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21 – 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutné,
aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území.
Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí (Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení archeologických prací
uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí.

22. Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
23. Podle § 119 a 122 stavebního zákona může stavebník stavební záměr (kabelové rozvody NN) užívat
pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, doklady o provedení
a vyhodnocení zkoušek budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu stavebník podá prostřednictvím předepsaného formuláře, který je uveden
v příloze č. 12 k vyhlášce 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:
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti územnímu rozhodnutí
nebo ověřené dokumentace),
- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené dokumentace,
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí
technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
- revizní zprávu elektroinstalace,
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- doklad o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vzniklých během realizace
stavby,
- 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 Sb., vše v platném znění,
- doklad o převzetí povrchu pozemků a komunikací (prohlášení majitelů nemovitostí o převzetí
pozemků a komunikací po dokončení stavby),
- jiné doklady stanovené v povolení nebo závazných stanoviscích dotčených orgánů,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení způsobu napojení
stavby, pokud byla předem vyžadována.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, je:
společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 49 České Budějovice 1,
(zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1, zastoupená společností SETERM CB
a.s., IČO 26031949, Nemanická 2765/16a, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10)
Odůvodnění:
Dne 7.6.2017 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČ: 257 33 591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1,
zastoupená společností SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 2765/16a, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice 10 (dále jen "žadatel") žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kabel
NN v obci Jivno včetně nových pilířů a skříní Jivno směr vodárna stavba č. 1040010421 na pozemcích
st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3744/9 (trvalý
travní porost), 4017/1 (trvalý travní porost), 4018/3 (zahrada), 4026/8 (ostatní plocha), 4026/13 (trvalý
travní porost), 4031/10 (trvalý travní porost), 4102/6 (ostatní plocha), 4102/8 (ostatní plocha),
4239/1 (ostatní plocha), 4243/1 (ostatní plocha), 4243/4 (ostatní plocha), 4248/1 (ostatní plocha),
4248/2 (ostatní plocha), 4248/3 (ostatní plocha), 4249/2 (ostatní plocha), 4017/2 (zahrada),
vše v katastrálním území Jivno (dále také jen „stavba“). Dnem podání žádosti, tj. 7.6.2017, bylo zahájeno
územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 12.7.2017, č. j. MěÚ/1956/2017/ESH, oznámil zahájení územního řízení
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, ve kterém
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
v území byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru. Stavební
úřad stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení zahájení řízení, ve které mohly dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. Této možnosti žádný
z účastníků řízení nevyužil.
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.
Žadatel k žádosti v průběhu řízení doložil:
- plnou moc o zastupování;
- 3 paré projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované v květnu 2017, autorizované
panem Ing. Zfeňkem Šerhantem (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení, ČKAIT –
0102273);
- kopii katastrální mapy;
- informace o pozemcích;
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smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/001 uzavřenou mezi
společností E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Jivno, jejímž předmětem je realizace navrženého stavebního
záměru na pozemcích st. p. 280, parc. č. 4031/10, 4026/8, 4243/1, 4026/13, 4243/4, 4239/1, 4249/2,
4248/3 v k. ú. Jivno;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/002 uzavřenou mezi
společností E.ON Distribuce, a.s. a Františkem Tupým, jejímž předmětem je realizace navrženého
stavebního záměru na pozemcích parc. č. 4102,6, st. p. 297 v k. ú. Jivno;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/003 uzavřenou mezi
společností E.ON Distribuce, a.s. a Jaroslavem Hlaváčem a Jaroslavou Hlaváčovou, jejímž
předmětem je realizace navrženého stavebního záměru na pozemcích 4017/1, 4017/2 v k. ú. Jivno;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/004, kterou uzavřeli společnost
E.ON Distribuce, a.s. a Mudr. Ivan Vonke, jejímž předmětem je realizace navrženého stavebního
záměru na pozemcích 4018/3 v k. ú. Jivno;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/005 uzavřenou mezi
společností E.ON Distribuce, a.s. a Věrou Novákovou, Milanem Hlaváčem a Adamem Hlaváčem,
jejímž předmětem je realizace navrženého stavebního záměru na pozemcích 4248/2 v k. ú. Jivno;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/008 uzavřenou mezi
společností E.ON Distribuce, a.s. a Alešem Novákem, jejímž předmětem je realizace navrženého
stavebního záměru na pozemcích 3744/6 (nově pozemek parc. č. 3744/9) v k. ú. Jivno;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010421/009 uzavřenou mezi
společností E.ON Distribuce, a.s. a Růženou Koklarovou, Jaroslavou Novotnou, Danou Troupovou
a Františkem Tupým, jejímž předmětem je realizace navrženého stavebního záměru na pozemcích
4248/1 v k. ú. Jivno;
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.,
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, zn. Z0980-16145535,
ze dne 18.10.2016;
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 18.10.2016,
č. j. 734589/16;
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.,
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, zn. Z0980-16145535,
ze dne 18.10.2016;
vyjádření společnosti ČEVAK a.s., k územnímu řízení, vydané dne 10.1.2017, č.j. O17070035212;
vyjádření o existenci sítí společnosti JVS, ze dne 14.11.2016, zn. 2016/2348;
vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích k předloženému záměru, ze dne 31.10.2016,
zn. 1328/2016;
odborné vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Českých
Budějovicích, vydané dne 1.11.2016, č. j. NPÚ-331/83125/2016;
stanovisko Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, vydané
dne 14.11.2016 pod zn. OOZP/11000/2016 Kot;
vyjádření obce Jivno k projektové dokumentaci, ze dne 11.4.2017, zn. Hal/235/2017;
závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany
územních zájmů a řízení programu nemovité infrastruktury, sp. zn. 34437/2016-8201-OÚZ-ČB,
ze dne 8.11.2016;
vyjádření k existenci sítí a souhlas s realizací projektu vydané společností Vodafone Czech Republic
a.s., ze dne 18.10.2016, zn. 161018-081219140;
vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě
technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 18.10.2016,
zn. E29261/16;
vyjádření k existenci sítí společnosti LuckyNet s.r.o., ze dne 18.10.2016, č. 1571;
vyjádření společnosti STARNET, s.r.o. k existenci sítí ze dne 27.10.2016;
vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a.s., ze dne 24.10.2016,
zn. UPTS/OS/157366/2016;
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje vydané dne 26.6.2017
pod zn. HSCB-3491-2/2017 KŘ;
vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, vydané dne 1.8.2017, zn. 1010/2017.
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Stavební úřad posoudil obsahové náležitosti předložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
s ohledem na ustanovení § 86 stavebního zákona. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 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.
Žadatel k žádosti doložil náležitosti podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doklady prokazující
jeho právo provést stavbu na předmětných pozemcích, tj. doložil smlouvy o smlouvách budoucích
o zřízení věcných břemen uzavřené mezi žadatelem a vlastníkem pozemků parc. č. 4031/10, 4026/8,
4243/1, 4026/13, 4243/4, 4239/1, 4249/2, 4248/3 a st. p. 280 v k. ú. Jivno (Obec Jivno); dále vlastníkem
pozemků parc. č. 4102/6 a st. p. 297 v k. ú. Jivno (pan František Tupý); dále vlastníky pozemků
parc. č. 4017/1 a 4017/2 v k. ú. Jivno (pan Jaroslav Hlaváč a paní Jaroslava Hlaváčová); dále vlastníkem
pozemku parc. č. 4018/3 v k. ú. Jivno (Mudr. Ivan Vonke); dále vlastníky pozemku parc. č. 4248/2
v k. ú. Jivno (pan Milan Hlaváč, pan Adam Hlaváč a paní Věra Nováková); dále vlastníkem pozemku
parc. č. 380/8 v k. ú. Vráto (společnost ekoIZOL, spol. s r.o.); dále vlastníkem pozemku parc. č. 3744/9 –
původní pozemek parc. č. 3744/6 v k. ú. Jivno (pan Aleš Novák); a konečně vlastníky pozemku
parc. č. 4248/1 v k. ú. Jivno (paní Růžena Koklarová, paní Jaroslava Novotná, paní Dana Troupová a pan
František Tupý). Jako informativní podklad stavební úřad hodnotil žadatelem předloženou kopii
katastrální mapy daného území a informace o parcelách KN.
Žadatel dále k žádosti v souladu s § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doložil potřebná závazná
stanoviska dotčených orgánů a další doklady podle zvláštních právních předpisů. V daném případě se
jedná o stavební záměr uvedený v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona, tj. o podzemní
a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, včetně podpěrných bodů a systémů
měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov.
U těchto stavebních záměrů se v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, v platném znění, vykonává státní požární dozor. K předmětnému stavebnímu
záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje,
č. j. HSCB-3491-2/2017 KŘ, ze dne 26.6.2017, které nebylo vázáno žádnou podmínkou. V tomto
souhlasném závazném stanovisku bylo konstatováno, že zpracovaná dokumentace splňuje obsahové
náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších
předpisů, přičemž z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární
bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Bylo zajištěno závazné stanovisko Ministerstva
obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, ze dne 8.11.2016, sp. zn. 34437/2016-8201-OÚZ-ČB, vydané ve smyslu ustanovení § 175
stavebního zákona a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném
znění, podle kterého k předložené žádosti nejsou připomínky a realizace akce se povoluje na základě
dodržení údajů v předložené dokumentaci. Z předloženého kladného vyjádření Magistrátu města České
Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, ze dne 14.11.2016, zn. OOZP/11000/2016 Kot,
vyplývá, že z hlediska vodního hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, v platném znění, je stavební záměr bez připomínek. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, a dále z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, byly v předmětném vyjádření uvedeny připomínky, které stavební úřad
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Z hlediska lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících, se záměr nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích. Z hlediska ochrany ovzduší
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, předmětný záměr nepodléhá vydání
závazného stanoviska. Dále bylo doloženo odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Českých Budějovicích, č. j. NPÚ-331/83125/2016, ze dne 1.11.2016, ze kterého
vyplývá, že stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové
péče možná za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), oznámí zahájení výkopových prací
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s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Rovněž tento požadavek stavební úřad
zahrnul do podmínek tohoto územního rozhodnutí. Žadatel předložil vyjádření Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, archeologické oddělení, ze dne 31.10.2016, zn. 1328/2016, resp. vyjádření
ze dne 1.8.2017, zn. 1010/2017, ve kterém bylo uvedeno, že stavba bude realizována na území
s archeologickými nálezy podle § 21 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Proto je nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického
průzkumu na dotčeném území. Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení
archeologických prací uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí. Stejně tak tyto požadavky
stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Dle § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona žadatel doložil stanoviska vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných
bezpečnostních pásem. Z předložených vyjádření o existenci sítí v území dotčeném umístěním
předmětného záměru vyplývá, že dle vyjádření společnosti ČEVAK, a.s., společnosti E.ON Servisní,
s.r.o. (existence distribuční soustavy plyn), společnosti E.ON Servisní, s.r.o. (existence elektrické sítě),
společnosti LuckyNet, s.r.o., vyplývá, že se v daném místě nacházejí sítě ve vlastnictví těchto společností,
respektive v jejich správě. Podmínky ochrany předmětných sítí, resp. podmínky, za kterých je možné
provedení projednávaného záměru, stanovené v předložených vyjádření stavební úřad zahrnul
do podmínek tohoto územního rozhodnutí. Podle vyjádření společnosti Jihočeského vodárenského svazu,
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., obce Jivno, společnosti Vodafone Czech Republic,
a.s., společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., společnosti Starnet, s.r.o., a dále společnosti České
Radiokomunikace a.s., se v daném místě nenachází sítě ve vlastnictví těchto společností, resp. ve správě
výše jmenovaných společností. Stavební záměr je umisťován do stávající místní a účelové komunikace,
jejímž vlastníkem je Obec Jivno. Pro předmětný stavební záměr bylo vydáno souhlasné vyjádření Obce
Jivno, ze dne 11.4.2017, zn. Hal/235/2017, ve kterém nebyly stanoveny žádné podmínky.
Stavební úřad dále posoudil úplnost žádosti z hlediska § 86 odst. d) stavebního zákona, podle kterého
žadatel k žádosti přiloží smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo
plánovací smlouvu, 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 sítě) nebylo nutno smlouvy nebo
plánovací smlouvy dokládat. Stavební úřad v této souvislosti doplňuje, že žadatel (společnost
E.ON Distribuce, a.s.) je vlastníkem sítě, na kterou bude umisťovaný stavební záměr 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 pro územní řízení vypracovaná v květnu 2017, autorizovaná panem Ing. Zdeňkem
Šerhantem, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0102273, je přehledná,
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.
Dokumentace obsahuje části A až E stanovené výše uvedenou přílohou č. 1, s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby a podmínkám v území.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 90 stavebního zákona, přičemž dospěl k závěru, že je splněna podmínka ustanovení § 90 písm. a)
stavebního zákona, tj. že záměr, resp. předložená dokumentace pro územní řízení je zpracována v souladu
s územně plánovací dokumentací, tj. dle platného Územního plánu obce Jivno, který vydalo
Zastupitelstvo obce Jivno a který nabyl účinnosti dne 23. 04. 2014 (dále také jen „územní plán“). Co se
týče pozemků pro umístění kabelů NN včetně nových pilířů a skříní, pak pozemky parc. č. 3744/9,
4017/1, 4017/2, 4248/1, 4248/2 a 4248/3 vše v k. ú. Jivno, se nacházejí v zastavěném území územním
plánem vedené jako „BI - plochy bydlení individuální“. Pro danou funkční plochu je územním plánem
stanoveno jako přípustné využití, mimo jiné i umístění sítí technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
území. Pozemky parc. č. 4102/6 a st. p. 297 v k. ú. Jivno, se nacházejí v zastavěném území územním
plánem vedené jako „VS – plochy výroby a skladování“. Pro danou funkční plochu je územním plánem
stanoveno jako přípustné využití, mimo jiné i umístění sítí technické infrastruktury (zejména kanalizace,
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vodovod, plynovod, elektrická vedení, telekomunikační kabely včetně souvisejících staveb a zařízení).
Co se týče pozemku parc. č. 4018/3 v k. ú. Jivno, pak tento pozemek se nachází v zastavěném území
v ploše s funkčním využitím „RR – plochy rekreace, rekreace rodinná“. Pro danou funkční plochu je
územním plánem stanoveno jako přípustné využití, mimo jiné i umístění sítí technické infrastruktury
nezbytná pro obsluhu území. Pozemky parc. č. 4239/1 a 4249/2 v k. ú. Jivno se nacházejí v ploše
územním plánem vedené jako „VP – plochy dopravní infrastrukury“. Pro danou funkční plochu je
územním plánem stanoveno jako přípustné využití umístění sítí technické infrastruktury slučitelné
s účelem veřejných prostranství. Pozemky parc. č. 4243/1 a 4243/4 v k. ú. Jivno se nacházejí v ploše
územním plánem vedené jako „DI – plochy veřejných prostranství“. Pro danou funkční plochu je
územním plánem stanoveno jako přípustné využití umístění sítí technické infrastruktury (vodovody,
kanalizační řady, plynovody, elektrická vedení, spojové kabely apod.). Pozemky parc. č. 4026/8, 4026/13
a 4031/10 v k. ú. Jivno se nacházejí v nezastavěném území v ploše územním plánem vedené jako „ZPF –
plochy zemědělské“. Pro danou funkční plochu je územním plánem stanoveno jako přípustné využití
umístění sítí technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto území. St. p. 280 v k. ú. Jivno se
nachází v nezastavěném území v ploše územním plánem vedené jako „ZK – zeleň krajinná“. Na tomto
pozemku se nachází stavba technického vybavení (vodárna). Přípustné pro tyto plochy jsou nezbytná
zařízení technické infrastruktury. Na základě všech výše uvedených skutečností lze konstatovat,
že umisťovaný stavební záměr je v souladu s územním plánem.
Stavební úřad dále dospěl k závěru, že je rovněž splněn požadavek dle § 90 písm. b) stavebního zákona,
tj. záměr žadatele je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Vzhledem k tomu,
že předmětem projednávaného územního řízení je podzemní liniová stavba, nedochází jejím umístěním
k narušení urbanistických ani architektonických hodnot v území.
Navrhovaný záměr žadatele rovněž splňuje podmínku § 90 písm. c) stavebního zákona, tj. je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky
na využívání území, stanovenými zejména 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 a životního
prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a úspora energie a tepelná ochrana. Vzhledem
k tomu, že navrhované vedení NN bude umístěno pod zem, je splněn požadavek § 24 odst. 1 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, podle kterého
se rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací v zastavěném území obce umisťují
pod zem.
Stavební úřad se dále dle § 90 písm. d) stavebního zákona zabýval souladem navrženého záměru žadatele
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přičemž dospěl k závěru, že vzhledem
k tomu, že předmětem navrhovaného záměru je kabel NN v obci Jivno včetně nových pilířů a skříní, který
bude napojen na stávající síť, stavba neklade nároky na novou veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Co se týče stávající sítě NN, na kterou se záměr napojuje, pak tato síť, je ve vlastnictví
žadatele (společnosti E.ON Distribuce, a.s.).
Stavební úřad dále v souladu s § 90 písm. e) stavebního zákona ověřil, že záměr je v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisu a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
přičemž dospěl k závěru, že záměr žadatele tak, jak byl předložen a pojednán v územním řízení, 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.
Stavební úřad konstatuje, že v případě umisťovaného stavebního záměru se jedná o 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 pak stavební úřad v rámci vydaného
územního rozhodnutí stanovil ve vazbě na ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. rovněž
podmínky pro provedení stavby. Vzhledem k tomu, že uvedený stavební záměr lze s ohledem na znění
§ 119 a 122 stavebního zákona, užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného stavebním
úřadem, stavební úřad v rámci vydaného územního rozhodnutí stanovil podmínku, za jakých předpokladů
lze kolaudační souhlas vydat.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, a proto rozhodl,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:
Okruh účastníků územního řízení je stanoven ustanovením § 85 stavebního zákona. Podle tohoto
ustanovení účastníky územního řízení jsou žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn a dále vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
případně ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno a dále osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. Z citovaného ustanovení
vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení stanovit okruh jeho účastníků.
Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního
případu. Na základě uvedených skutečností stavební úřad stanovil okruh účastníků v zahájeném územním
řízení v předmětné věci, jak je dále uvedeno:
• Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona:
- žadatel a zároveň vlastník sítě technické infrastruktury v místě umisťovaného záměru
(nadzemní a podzemní vedení NN)
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1
(zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1, zastoupená SETERM CB a.s.,
Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10);
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a zároveň vlastník sítě veřejné
kanalizace a tělesa stávající místní komunikace v místě záměru, a dále vlastník pozemků
stavbou přímo dotčených st. p. 280, parc. č. 4249/2, 4248/3, 4031/10, 4026/8, 4243/1,
4026/13, 4243/4, 4239/1, vše v k. ú. Jivno a dále vlastník sousedního pozemku
parc. č. 4242/4 v k. ú. Jivno
Obec Jivno, Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov.
•

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
- vlastník záměrem dotčených pozemků parc. č. 4102/6 a st. p. 297 v k. ú. Jivno
František Tupý, Máchova č.p. 1852/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1;
- vlastník záměrem dotčeného pozemku parc. č. 3744/9 v k. ú. Jivno
Aleš Novák, č.p. 98, 373 71 Jivno;
- vlastníci záměrem dotčených pozemků parc. č. 4017/1 a 4017/2 a zároveň vlastníci sousedních
pozemků parc. č.4243/8 a 4242/3 v k. ú. Jivno
Jaroslav Hlaváč, Vilová č.p. 335/5, 373 71 Rudolfov,
Jaroslava Hlaváčová, Vilová č.p. 335/5, 373 71 Rudolfov;
- vlastník záměrem dotčeného pozemku parc. č. 4018/3 v k. ú. Jivno
MUDr. Ivan Vonke, tř. Čsl. legií č.p. 2032/31, České Budějovice 5, 370 06 České
Budějovice 6;
- vlastníci záměrem dotčeného pozemku parc. č. 4102/8 a zároveň vlastníci sousedního pozemku
st. p. 301 v k. ú. Jivno
Zdeněk Jakeš, Jivenská č.p. 619/14, 373 71 Rudolfov,
Jaroslava Jakešová, Jivenská č.p. 619/14, 373 71 Rudolfov;
- vlastníci záměrem dotčeného pozemku parc. č. 4248/1 a zároveň vlastníci sousedního pozemku
parc. č. 3744/4 v k. ú. Jivno
Růžena Koklarová, Lidická tř. č.p. 621/89, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1,
Ing. Jaroslava Novotná, Lidická tř. č.p. 2083/216, 370 07 České Budějovice 7,
Dana Troupová, H. Malířové č.p. 2089/31, České Budějovice 5, 370 06 České
Budějovice 6,
František Tupý, Máchova č.p. 1852/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1;
- vlastníci záměrem dotčeného pozemku parc. č. 4248/2 v k. ú. Jivno
Adam Hlaváč, Na Stárce č.p. 935/37, 150 00 Praha 5-Košíře,
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Milan Hlaváč, Josefa Lady č.p. 1254/1, 370 07 České Budějovice 7,
Věra Nováková, Lidická tř. č.p. 174/37, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
•

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 4025/19 v k. ú. Jivno
Ing. Matěj Hlaváč, Katusická č.p. 712/17, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97;
- vlastník sousedních pozemků parc. č. 4001, 4002 v k. ú. Jivno
Jaroslav Hlaváč, Pasovská č.p. 1599/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5;
- vlastníci sousedních pozemků parc. č. 4004/3 a 4004/1 v k. ú. Jivno
Radek Smetana, Nová č.p. 602/6, 373 72
Lišov u Českých Budějovic,
Petra Smetanová, Jivno č.p. 65, 373 71 Rudolfov;
- vlastníci sousedního pozemku parc. č. 4005/2 v k. ú. Jivno
Ing. Jiří Zikmund, Hosín č.p. 175, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Hana Zikmundová, Hosín č.p. 175, 373 41 Hluboká nad Vltavou;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 4102/1 v k. ú. Jivno
Radek Jakeš, Jivno č.p. 89, 373 71 Rudolfov;
- vlastníci sousedního pozemku parc. č. 4005/3 v k. ú. Jivno
Petr Houska, Jivno č.p. 103, 373 71 Rudolfov,
Jiřina Housková, Jivenská č.p. 483/17, 373 71 Rudolfov;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 4015/2 v k. ú. Jivno
MUDr. Jan Sattran, B. Němcové č.p. 326/34, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1;
- vlastník sousedních pozemků parc. č. 4005/4, 4007/1, 4243/3, 3971, 3973/1, 3956/2 a 4031/11
v k. ú. Jivno
Jaroslav Vávra, Jivno č.p. 1, 373 71 Rudolfov;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 4026/10 v k. ú. Jivno
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého č.p. 388/28, 370 01 České Budějovice 1;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 3727/14 v k. ú. Jivno
Ing. Petr Kamlar, Jivno č.p. 129, 373 71 Rudolfov;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 3727/15 v k. ú. Jivno
Aleš Lexa, Jivno č.p. 125, 373 71 Rudolfov;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 4102/10 v k. ú. Jivno
Zdeněk Jakeš, Jivenská č.p. 619/14, 373 71 Rudolfov;
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 4102/2 v k. ú. Jivno
Vlastislav Filip, Hlincová Hora č.p. 9, 373 71 Rudolfov;
- vlastníci, resp. správci, staveb technické infrastruktury v místě stavby
E.ON Distribuce, a.s, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10,
LuckyNet s.r.o., Žižkova tř. č.p. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1.

V daném případě se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterým se podle § 144 odst. 1
správního řádu rozumí řízení s více než 30 účastníky řízení. Dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona se v takovém případě doručují oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení postupem
podle § 144 odst. 6 správního řádu, podle kterého lze v řízení s velkým počtem účastníků řízení doručovat
písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4 správního řádu, veřejnou vyhláškou.
To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu
známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice, podáním u zdejšího správního orgánu, tj. u Městského úřadu
Rudolfov, Odboru výstavby, Hornická 11/1, 373 71 Rudolfov.
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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
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. Alena Hálová
vedoucí odboru výstavby

Grafická příloha rozhodnutí:
- výkresy situace 1:500 (výkres č. 1, č. 2 a č. 3)
Poplatek:
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, podle položky 17 bodu 1. písm. f) výše uvedeného zákona, ve výši 20 000 Kč,
byl uhrazen ke dni 18.7.2017.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rudolfov
a dále Obecního úřadu Jivno. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.
Oznámení bude zveřejněno zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
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K vyvěšení a podání zprávy Městskému úřadu Rudolfov, Odboru výstavby, o datu vyvěšení a sejmutí:
Obecní úřad Jivno, IDDS: cw6amsp
sídlo: Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov,
Městský úřad Rudolfov, IDDS: g4qjdsb
sídlo: Hornická 11/14, 373 71 Rudolfov.
Jednotlivě (doručenky) účastníkům řízení, kteří mají v územním řízení postavení účastníka
podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
− SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb
sídlo: Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10.

Veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, kteří mají v územním řízení postavení účastníka
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
Adam Hlaváč, Na Stárce č.p. 935/37, 150 00 Praha 5-Košíře
Jaroslav Hlaváč, Vilová č.p. 335/5, 373 71 Rudolfov
Milan Hlaváč, Josefa Lady č.p. 1254/1, 370 07 České Budějovice 7
Jaroslava Hlaváčová, Vilová č.p. 335/5, 373 71 Rudolfov
Radek Jakeš, Jivno č.p. 89, 373 71 Rudolfov
Zdeněk Jakeš, Jivenská č.p. 619/14, 373 71 Rudolfov
Jaroslava Jakešová, Jivenská č.p. 619/14, 373 71 Rudolfov
Růžena Koklarová, Lidická tř. č.p. 621/89, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Věra Nováková, Lidická tř. č.p. 174/37, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Jaroslava Novotná, Lidická tř. č.p. 2083/216, 370 07 České Budějovice 7
Dana Troupová, H. Malířové č.p. 2089/31, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
František Tupý, Máchova č.p. 1852/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
MUDr. Ivan Vonke, tř. Čsl. legií č.p. 2032/31, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Jaroslav Hlaváč, Pasovská č.p. 1599/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Ing. Matěj Hlaváč, Katusická č.p. 712/17, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
Petr Houska, Jivno č.p. 103, 373 71 Rudolfov
Jiřina Housková, Jivenská č.p. 483/17, 373 71 Rudolfov
Ing. Petr Kamlar, Jivno č.p. 129, 373 71 Rudolfov
Aleš Lexa, Jivno č.p. 125, 373 71 Rudolfov
MUDr. Jan Sattran, B. Němcové č.p. 326/34, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Radek Smetana, Nová č.p. 602/6, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Petra Smetanová, Jivno č.p. 65, 373 71 Rudolfov
Jaroslav Vávra, Jivno č.p. 1, 373 71 Rudolfov
Ing. Jiří Zikmund, Hosín č.p. 175, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Hana Zikmundová, Hosín č.p. 175, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého č.p. 388/28, 370 01 České Budějovice 1
Vlastislav Filip, Hlincová Hora č.p. 9, 373 71 Rudolfov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
E.ON Česká republika, s. r. o., správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1
E.ON Česká republika, s. r. o., elektrická síť, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1
LuckyNet s.r.o., IDDS: t7wi89v
sídlo: Žižkova tř. č.p. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Obec Jivno, IDDS: cw6amsp
sídlo: Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov

Dotčené orgány jednotlivě (doručenky)
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Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, IDDS: kjgb4yx
sídlo: nám. Přemysla Otakara II č.p. 1/1, 370 92 České Budějovice 1
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Na vědomí jednotlivě (doručenky):
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská č.p. 242/1, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice 1
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné nám. č.p. 6,
370 21 České Budějovice

