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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad MÚ Sušice, 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 jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 

zákona žádost ze dne 14.4.2016 o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby") a žádost ze dne 14.6.2016 o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 

1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Povoluje podle § 169 odst. 3, 5 a 6 stavebního zákona výjimku z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů  pro 

stavbu: 

 

„Čímice, náves -NN" 

na pozemku st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 6/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 7 (zastavěná plocha a nádvoří), 8 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 10 (zastavěná plocha a nádvoří), 11 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 12 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 23 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 27 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 60/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 62/1 (zastavěná plocha a nádvoří),  63 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 136 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 32/1 (zahrada), 39/1 (zahrada), 45 (zahrada), 51/2 (zahrada), 52/2 (zahrada), 342/2 (orná 

půda), 352 (ostatní plocha), 353/2 (zahrada), 429/2 (orná půda), 430/1 (trvalý travní porost), 2103/1 

(ostatní plocha), 2103/3 (ostatní plocha), 2103/4 (ostatní plocha), 2103/8 (ostatní plocha), 2104 (ostatní 

plocha), 2110/1 (ostatní plocha ), 2111/9 (ostatní plocha), 2114 (ostatní plocha), 2115/4 (ostatní plocha), 

2115/5 (ostatní plocha), 2132/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Čímice u Sušice. 
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Popis: 

Výjimka z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů spočívá v umístění nových betonových sloupů venkovního vedení 

NN a úpravu stávající trasy venkovního vzdušného vedení v zastavěném území.   

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 

1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

 

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

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 

 

„Čímice, náves -NN" 

na pozemku st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 6/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 7 (zastavěná plocha a nádvoří), 8 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 10 (zastavěná plocha a nádvoří), 11 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 12 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 23 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 27 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 60/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 62/1 (zastavěná plocha a nádvoří),  63 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 136 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 32/1 (zahrada), 39/1 (zahrada), 45 (zahrada), 51/2 (zahrada), 52/2 (zahrada), 342/2 (orná 

půda), 352 (ostatní plocha), 353/2 (zahrada), 429/2 (orná půda), 430/1 (trvalý travní porost), 2103/1 

(ostatní plocha), 2103/3 (ostatní plocha), 2103/4 (ostatní plocha), 2103/8 (ostatní plocha), 2104 (ostatní 

plocha), 2110/1 (ostatní plocha ), 2111/9 (ostatní plocha), 2114 (ostatní plocha), 2115/4 (ostatní plocha), 

2115/5 (ostatní plocha), 2132/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Čímice u Sušice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Stavba řeší opravu nevyhovujícího vzdušného vedení v obci Čímice.  

V obci Čímice je část vzdušného vedení provedeno Cu vodiči, vedené po střešnících a konzolích. Toto 

vedení je napájené ze stožárové trafostanice. V místě stávající trafostanice KT 1011 Čímice obec bude 

postavena nová jednosloupová trafostanice, na kterou se osadí stávající  trafo 160 kVA. Z rozvaděče 

transformační stanice budou provedeny samostatné vývody vedením typu 2xAES120 v trase stávajícího 

vedení s ukončením na opěrném bodě (betonový sloup) č. 152. Zde bude kabel AES připojen na stávající 

vzdušné a kabelové vedení. 

Druhý AES 4x120mm bude probíhat nepřerušený po nových opěrných bodech do stávající rozpojovací 

skříně R5. 

Dále bude proveden vývod vedením typu AES4x70 s ukončením na novém betonovém sloupu u č.p. 47.  

Dále bude trasa pokračovat vzdušným vedením AES 4x120 mm s ukončením v nově vyměněné 

rozpojovací skříni R3. Ze skříně R3 bude vyvedeno vzdušné vedení kabelem AES 4x120 mm až k č.p. 85. 

Odbočka vedení směrem k č.p. 52 až k č.p. 56 bude provedena vedením AYKY 4x35 v zemi z nově 

vyměněné rozpojovací skříně R3. Tato část připojení bude vedena přes plastové pilíře s pojistkovými 

skříněmi. Tyto pilíře budou umístěny u oplocení, pokud možno na obecních pozemcích. 

Vzdušné přípojky k odběrným místům, kde nelze provést připojení zemí, budou provedeny vedením typu 

AES16 s ukončením na nemovitosti včetně výměny svodů a pojistkových skříní. 
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Ostatní odběrná místa budou připojeny převážně svodem vedením AYKY 4x16 z betonových sloupů do 

pojistkových skříní umístěných na těchto sloupech a dále propojením kabelem CYKY 10 do 

elektroměrových rozvaděčů zemí.  

Stávající holé vedení bude demontováno. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 1(zastavěná plocha a nádvoří), 2 (zastavěná plocha a nádvoří), 

3 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 6/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 7 (zastavěná plocha a nádvoří), 8 

(zastavěná plocha a nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 10 (zastavěná plocha a nádvoří), 11 

(zastavěná plocha a nádvoří), 12 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), 23 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 

(zastavěná plocha a nádvoří), 27 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 60/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 62/1 (zastavěná plocha a nádvoří),  63 

(zastavěná plocha a nádvoří), 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 136 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 32/1 (zahrada), 39/1 (zahrada), 45 (zahrada), 51/2 (zahrada), 52/2 

(zahrada), 342/2 (orná půda), 352 (ostatní plocha), 353/2 (zahrada), 429/2 (orná půda), 430/1 (trvalý 

travní porost), 2103/1 (ostatní plocha), 2103/3 (ostatní plocha), 2103/4 (ostatní plocha), 2103/8 (ostatní 

plocha), 2104 (ostatní plocha), 2110/1 (ostatní plocha ), 2111/9 (ostatní plocha), 2114 (ostatní plocha), 

2115/4 (ostatní plocha), 2115/5 (ostatní plocha), 2132/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Čímice u 

Sušice. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Jedná se o liniovou stavbu v délce cca 800 m. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Pozemky dotčené záměrem se nenacházejí ani v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Provedení 

stavby nebude mít vliv na životní prostředí a není nutné posouzení EIA.  

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, podle dokumentace, kterou vypracoval Pavel Němeček, ČKAIT 

0202042, OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 

23. 

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi.  

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. 

5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních 

úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 

ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

6. Na stavbě musí být veden stavební deník. 

7. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Veškeré pozemky a nemovitosti dotčené stavbou budou uvedeny do předchozího stavu. 

9. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 156 stavebního 

zákona. 

10. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou shromažďovány utříděné podle druhů a 
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kategorií a v souladu s požadavky jejich konečného využití. V souladu se zákonem o odpadech bude 

přednostně zajištěno využití odpadu před jejich odstraněním, a to buď k vlastním účelům, nebo 

předáním oprávněné osobě. Výkopovou zeminu vytěženou na uvedené stavbě lze použít přímo a to 

bez úprav, pro vlastní potřebu stavby. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady 

nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace. Uložením na řízenou skládku mohou 

být odstraňovány pouze odpady, jejichž využití není možné. Doklady o nakládání s veškerými druhy 

odpadů, které realizací projektu vzniknou, budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.   

11. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě. 

12. Stavba bude provedena takovou technologií, která maximálně ušetří životní a přírodní prostředí. 

13. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 

stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů. 

14. Stavebník je povinen si opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 

zvláštními předpisy. 

15. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení 

a zařízení. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a 

normami souvisejícími. 

16. Stavebník je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a strpět archeologický dozor 

během realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Dodavatelská firma bude 14 dní předem informovat všechny účastníky řízení o zahájení prací. 

18. Před započetím užívání stavby je stavebník povinen požádat o kolaudační souhlas v souladu s § 122 

stavebního zákona, při kterém předloží zejména: geometrické zaměření, skutečné provedení stavby ve 

trojím vyhotovení, doklad o likvidaci odpadů, revizní zprávu elektroinstalace, prohlášení 

dodavatelské firmy o provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální 

podobě, doklady na úseku požární bezpečnosti stavby dle vyhl. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, stanoviska dotčených orgánů k užívání 

stavby. 

19. Budou splněny podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové 

organizace ze dne 25.9.2015 č.j. 2685/15/SUSPK-K. 

- Vedení zemního kabelu NN bude umístěno v projektované trase. Křížení silnice bude provedeno 

technologií protlaku bez narušení krytu vozovky. Podélné uložení  vedení bude v zeleném pásu 

na pozemku p.č. 2132/1 v k.ú. Čímice u Sušice. Bude zachováno stávající odvodnění silnice a 

trasa vedení  při křížení v silničním pozemku  bude uložena v chráničce v hloubce dle normy.  

- Umístění stožárů, pojistkových a rozpojovacích skříní požadujeme realizovat min. 0,5 m od hrany 

tělesa komunikace z důvodu provádění zimní údržby komunikace . 

- Provádění prací v tělesech silnic musí být v souladu s TP 146 MDaS ČR – provádění výkopů a 

zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách Pk. 

- S investorem bude v souladu se směrnicí č. 18/2015 SÚS Plzeňského kraje uzavřena smlouva o 

omezeném užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, ve které jsou obsaženy veškeré 

podmínky k realizaci výše uvedené stavby. 

- Povolení pro umístění a zvlášť pro provedení stavebních prací v silničním pozemku  tzv. zvláštní 

užívání silnice vydá příslušný silniční správní úřad. 

20. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.2.2016 zn:  0100534071. 

21. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 28.2.2016  č.j.: 

546970/16. 

Územní rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci rozhodnutí o povolení výjimky (dle § 74 

odst. 1 správního řádu). 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 

1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
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Odůvodnění: 

Dne 14.4.2016 podal žadatel ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

405 02  Děčín 2 v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na 

Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Čímice, náves -

NN" na pozemku st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 6/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 7 (zastavěná plocha a nádvoří), 8 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 10 (zastavěná plocha a nádvoří), 11 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 12 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 23 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 27 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 60/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 62/1 (zastavěná plocha a nádvoří),  63 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 136 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 32/1 (zahrada), 39/1 (zahrada), 45 (zahrada), 51/2 (zahrada), 52/2 (zahrada), 342/2 (orná 

půda), 352 (ostatní plocha), 353/2 (zahrada), 429/2 (orná půda), 430/1 (trvalý travní porost), 2103/1 

(ostatní plocha), 2103/3 (ostatní plocha), 2103/4 (ostatní plocha), 2103/8 (ostatní plocha), 2104 (ostatní 

plocha), 2110/1 (ostatní plocha ), 2111/9 (ostatní plocha), 2114 (ostatní plocha), 2115/4 (ostatní plocha), 

2115/5 (ostatní plocha), 2132/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Čímice u Sušice. 

Na základě posouzení dokumentace k územnímu řízení stavební úřad zjistil, že žádost nemá předepsané 

náležitosti, a proto stavebníka vyzval k doplnění v tomto rozsahu:  

 

1. vzhledem k tomu, že v zastavěném území obce dojde k umístění vzdušného vedení v nové trase, je 

nutno doložit rozhodnutí o povolení výjimky podle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území 

2. v žádosti nejsou uvedeny následující dotčené pozemky: st.p.č. 3, 4, 6/2, 6/3, 10, 11,  22/1, 23, 24, 

60/1, 61, 28, 64/1, 63, 103, 141, 7, p.č. 45, 2111/9, 352, 342/2, 353/2, 430/1, 32/1, 2104, 2110/1, 

2114 v k.ú. Čímice u Sušice 

3. do smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu je nutno 

doplnit datum narození jednotlivých osob; jedná se o smlouvy vztahující se k následujícím 

pozemkům: st.p.č. 2, 5, 9, 22/2, 25 a 39/1, p.č. 51/2, 52/2 v k.ú. Čímice u Sušice 

4. v žádosti je uveden pozemek p.č. 41 v k.ú. Čímice u Sušice, dle dokumentace k územnímu řízení 

tento pozemek není pozemkem dotčeným záměrem 

5. dle § 36 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích energetická, telekomunikační, 

vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen "vedení"), s 

výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby dálnice, 

silnice nebo místní komunikace, nesmějí být podélně umisťována v jejich tělese a na silničních 

pomocných pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak; dle § 36 odst. 3 výše 

uvedeného zákona není-li možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční pozemek, lze 

povolit jako zvláštní užívání místní komunikace podélné umístění tohoto vedení do silničního 

pomocného pozemku; dokumentaci pro územní řízení uvést do souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 14.6.2016 byla dokumentace k územnímu řízení doplněna a zároveň byla téhož dne podána žádost o 

povolení výjimky  z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě podané žádosti stavební úřad usnesením ze dne 22.6.2016 zn: 1697/16/VYS/Pr spojil územní 

řízení a řízení o povolení výjimky. 

Stavební úřad oznámil dne 22.6.2016 pod zn: 1697/16/VYS/Pe zahájení územního řízení a řízení o 

povolení výjimky známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil 

ústní jednání spojené na den 26.7.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací -  s územním plánem obce Čímice, který nabyl 

účinnosti dne 25.10.2013. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stavba je umístěna v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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závazná stanoviska vydal: 

- koordinované stanovisko Městský úřad Sušice ze dne 14.12.2015 č.j. 457/15/KAN 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ze dne 13.1.2016 č.j. HSPM-234-2/2016 KT 

- Městský úřad Sušice odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 23.3.2016 č.j. 

64/16/SPC 

 

sdělení a vyjádření vydal: 

- UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 29.2.2016 č. E004022/16 

- T-Mobile  Czech Republic a.s. ze dne 29.2.2016 zn: E06104/16 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 28.2.2016 č.j. 546970/16 

- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.2.2016 zn: 0200416800 

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.2.2016 zn: 0100534071 

- ČEVAK a.s. ze dne 29.2.2016 č.j. 016070021293 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 29.2.2016 zn: 5001262482 

- Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ze dne 9.11.2015 č.j. 2685/15/SÚSPK-K 

- Obec Čímice ze dne 19.8.2015 

 

K žádosti byla doložena smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje ze dne 

19.11.2015. 

K žádosti byly dále doloženy v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doklady a smlouvy o 

provedení stavby na cizím pozemku. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

výroku uvedených. 

 

účastníci řízení o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu  

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 

1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

 

účastníci řízení o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů podle § 27 odst. 2 správního řádu 

 

Obec Čímice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

 

 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele a 

obec:  

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně 

1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

   Obec Čímice 
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Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

 

ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ivana Pilnáčková, Pavla 

Smejkalová, Božena Rajnišová, Anna Chaloupková, Bořivoj Zdeněk, Bedřiška Zdeňková, Václav 

Lenner, Olga Lennerová, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Anna 

Bečvářová, Ing. Markéta Mesticová, Ondřej Stulík, Miloslav Svatoš, Anna Hlušičková, Willy 

Fischmann, Dana Hošťálková, Evžen Štibitz, Olga Štibitzová, Raiffeisen stavební spořitelna a.s., 

Miroslav Vohradský, Jaroslav Vondrášek, Ing. Jan Rezek, Ph.D., Hana Křepelková, Jaroslav Brož, 

Daniela Vrabcová, František Heřman, Jaroslav Pinkas, Marie Pinkasová, Zdeněk Bernard, Viktor 

Kůs, Jaroslava Kůsová, Pavlína Klůsová, Anna Bečvářová, Ing. Markéta Mesticová, Ondřej Stulík, 

Božena Horejšová, Božena Hrdličková, Milan Jindřich, Marie Jindřichová, Jiří Svatoš, Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Klatovy, Ing. Ivana 

Šmídová, Pavel Zíbar, Martina Zíbarová, Jiří Hrabě, Hana Hrabětová, Zora Procházková, Ladislav 

Štěrba, Blažena Štěrbová, Petr Kalný, Miroslav Fichtl, Věra Fichtlová, Dagmar Prunnerová, Václav 

Javorský, Václav Javorský 

 

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 stavebního zákona byl stanoven na vlastníky pozemků a staveb 

dotčených stavbou a vlastníky pozemků a staveb přímo sousedící se stavbou. Vlastnická ani jiná práva 

k dalším (vzdálenějším sousedícím) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčena. 

 

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: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Plzeňského kraje 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 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. 

 

 

 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Ing. Lenka Blažková 
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 Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 5 ve výši 5000,- 

Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20 000,- Kč, celkem  25 000,-  Kč byl zaplacen.  

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

úřední deska 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

dálkový přístup 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dodejky) podle § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu (dodejky)  

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo 

s.r.o., IDDS: ryt33bf 

 

účastníci řízení o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dodejky) podle § 27 odst. 2 

správního řádu (dodejky)  

Obec Čímice, IDDS: 9m9bxvq 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

(dodejky) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základě plné moci OMEXOM GA Energo 

s.r.o., IDDS: ryt33bf 
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účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona , § 27 odst. 2 správního řádu a § 144 

odst. 6 správního řádu) (veřejná vyhláška) 

Obec Čímice, IDDS: 9m9bxvq 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona a 144 odst. 6 správního řádu 

(veřejná vyhláška) 
 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Ivana Pilnáčková, Unhošťská č.p. 89, 273 61  Velká Dobrá 

Pavla Smejkalová, Sportovců č.p. 202, Braškov, 273 51  Unhošť 

Božena Rajnišová, Lomená č.p. 103, 273 61  Velká Dobrá 

Anna Chaloupková, Kaštanová č.p. 178, 273 61  Velká Dobrá 

Bořivoj Zdeněk, Sokolská č.p. 186, 251 66  Senohraby 

Václav Lenner, Jihovýchodní IV č.p. 1977/8, Praha 4-Záběhlice, 141 00  Praha 41 

Olga Lennerová, Jihovýchodní IV č.p. 1977/8, Praha 4-Záběhlice, 141 00  Praha 41 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

Anna Bečvářová, Jiráskova č.p. 701, 341 01  Horažďovice 

Ing. Markéta Mesticová, Dobříšská č.p. 1132, 252 10  Mníšek pod Brdy 

Ondřej Stulík, Husovo náměstí č.p. 148, 341 01  Horažďovice 

Miloslav Svatoš, Peškova č.p. 939, 341 01  Horažďovice 

Anna Hlušičková, Ostrovní č.p. 473, 411 08  Štětí 

Willy Fischmann, Čímice č.p. 41, 342 01  Sušice 1 

Dana Hošťálková, Anežky České č.p. 655/29, Krásné Březno, 400 07  Ústí nad Labem 7 

Evžen Štibitz, Čímice č.p. 43, 342 01  Sušice 1 

Olga Štibitzová, Čímice č.p. 43, 342 01  Sušice 1 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 

Miroslav Vohradský, Čímice č.p. 42, 342 01  Sušice 1 

Jaroslav Vondrášek, Klostermannova č.p. 1114, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

Ing. Jan Rezek, Ph.D., Krynická č.p. 498/15, Praha 8-Troja, 181 00  Praha 81 

Hana Křepelková, Schnirchova, obec: Praha č.p. 1449/19, Holešovice-Praha, 170 00  Praha 7 

Jaroslav Brož, Prackovice nad Labem č.p. 1, 411 33  Prackovice nad Labem 

Daniela Vrabcová, Pernerova č.p. 378/31, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

František Heřman, Čímice č.p. 47, 342 01  Sušice 1 

Jaroslav Pinkas, Čímice č.p. 118, 342 01  Sušice 1 

Marie Pinkasová, Čímice č.p. 118, 342 01  Sušice 1 

Zdeněk Bernard, Velké náměstí č.p. 2, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

Viktor Kůs, Nádražní č.p. 457, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

Jaroslava Kůsová, Nádražní č.p. 457, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

Pavlína Klůsová, Čímice č.p. 84, 342 01  Sušice 1 

Anna Bečvářová, Jiráskova č.p. 701, 341 01  Horažďovice 

Ing. Markéta Mesticová, Dobříšská č.p. 1132, 252 10  Mníšek pod Brdy 

Ondřej Stulík, Husovo náměstí č.p. 148, 341 01  Horažďovice 

Božena Horejšová, Čímice č.p. 66, 342 01  Sušice 1 

Božena Hrdličková, Břežany č.p. 20, 341 01  Horažďovice 

Milan Jindřich, Čímice č.p. 117, 342 01  Sušice 1 

Marie Jindřichová, Čímice č.p. 117, 342 01  Sušice 1 

Jiří Svatoš, Nádražní č.p. 786, 331 41  Kralovice 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Klatovy, IDDS: 96vaa2e 

Ing. Ivana Šmídová, Pertoldova č.p. 3382/43, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

Pavel Zíbar, Čímice č.p. 50, 342 01  Sušice 1 

Martina Zíbarová, Čímice č.p. 50, 342 01  Sušice 1 

Jiří Hrabě, Stupkova č.p. 1107, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

Hana Hrabětová, Stupkova č.p. 1107, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

Zora Procházková, Čímice č.p. 53, 342 01  Sušice 1 

Ladislav Štěrba, Čímice č.p. 54, 342 01  Sušice 1 

Blažena Štěrbová, Čímice č.p. 54, 342 01  Sušice 1 
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Petr Kalný, Vlkova č.p. 439/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Miroslav Fichtl, Luhovská č.p. 1735/15, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

Věra Fichtlová, Luhovská č.p. 1735/15, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

Dagmar Prunnerová, Nepelova č.p. 947/1, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 

Václav Javorský, Přátelství č.p. 877/50, Praha 10-Uhříněves, 104 00  Praha 114 

Václav Javorský, Čímice č.p. 101, 342 01  Sušice 1 

  

dotčené orgány 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, náměstí Svobody 138, 342 01 

Sušice  

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k (stanovisko ze dne 

13.1.2016 č.j. HSPM-234-2/2016 KT) 

 

 


