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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Obec Dobršín, IČO 477 30 862, Dobršín 36, 342 01 Sušice 1 

v zastoupení na základě plné moci František Vozka-ELEKTRIC, IČO 433 21 194, Hrádek 207, 342 

01  Sušice 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 27.1.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„DOBRŠÍN, KT, cesta k tábořišti - svítidla VO" 

na pozemku parc. č. 20/2 (trvalý travní porost), 20/5 (ostatní plocha), 20/9 (trvalý travní porost), 20/17 

(vodní plocha), 103/3 (ostatní plocha), 109/1 (zahrada), 1182/1 (ostatní plocha), 1182/3 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Dobršín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

Výstavbu celkem 5 nových osvětlovacích stožárů s osazenými LED svítidly na ocelových stožárech 

s výložníky o výšce 8 m a všech dalších souvisejících zařízení. Jedná se o rozšíření stávajícího rozvodu 

veřejného osvětlení. 

V rámci nové stavby bude vybudován nový kabelový rozvod veřejného osvětlení provedený kabelem 

CYKY – J 4x10 mm
2
, který bude smyčkován v jednotlivých osvětlovacích  stožárech. Kabel bude v celé 

délce uložen v ochranné ohebné  PVC trubce pr. 63 mm a bude nad ním položena výstražná folie červené 

barvy. 

Nový kabelový rozvod bude připojen na stávající rozvod veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce Dobršín 

a to ve svorkovnici stávající lampy. 

Bod č. 1 až 5: osadí se osvětlovací stožár s výložníkem a svítidlem LED 50 W, zaústí se kabel CYKY 

4x10 mm
2
, připojí se kabel CYKY 4x10 mm

2
 na stožárovou svorkovnici, ze které bude kabelem CYKY 

3x2,5 mm
2
 připojeno LED svítidlo na výložníku. Bude provedeno uzemnění. 

Kabelové vedení veřejného osvětlení 0,4 kV bude provedeno kabelem CYKY 4x10 mm
2
 v délce 370 m. 

 

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, oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení 

územního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní 

plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

20. května 2021 (čtvrtek) v 9,00 hodin 

se schůzkou pozvaných na MěÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP, kancelář č. dveří 301.  

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 

nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro 

vydání rozhodnutí (Stavební úřad MÚ Sušice, úřední dny: pondělí a středa  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 a 

pátek  8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 hod.). 
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Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 

a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 

místě: u objektu rodinného domu č.p. 68 v Dobršíně. 

 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí 

vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 

námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 

K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

Martina Prášková 

Úředně oprávněná osoba /109/ 

  

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Úřední deska 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Dálkový přístup 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Obdrží: 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona – žadatel a obec, na 

jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

Obec Dobršín, IDDS: ifibxwg 

v zastoupení na základě plné moci František Vozka-ELEKTRIC, Hrádek č.p. 207, 342 01  Sušice 1 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

  

dotčené orgány 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody č.p. 138, 342 01  Sušice 1 

Městský úřad Sušice, úřad územního plánování, náměstí Svobody č.p. 138, 342 01  Sušice 1 

Obecní úřad Dobršín, IDDS: ifibxwg 

 


