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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

kterého zastupuje ProjektEL s.r.o., Miroslav Vítovec, IČO 28044711, Masarykova 436, Klatovy III, 

339 01  Klatovy 1 

(dále jen "žadatel") dne 19.10.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 79 a § 92 stavebního zákona o umístění stavby: 

"Nová Ves u Nepomuka, PJ_0042-DTS" 

Neurazy, Nová Ves u Nepomuka 

na pozemku parc. č. 66/2 v katastrálním území Nová Ves u Nepomuka. 

 

Záměr obsahuje: 

- Přemístění stávajícího instalačního venkovního vedení NN ze stávající trafostanice TS PJ_0042 na 

nový podpěrný bod včetně přemístění měření z rozvaděče TS do nového elektroměrového rozvaděče 

v plastovém pilíři. 

- Nové zemní kabelové vedení nízkého napětí v délce 4 m a kabelový pilíř s elektroměrovým 

rozvaděčem. 

 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, 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"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření výše uvedené veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

 

 

 



Č.j. VŽP/3759/2018 - VaL str. 2 

 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce (OÚ Neurazy a MěÚ Nepomuk) a zveřejněn 

způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 8 dnů. 

 

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

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 

 

 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

 

 

Obdrží: 

Obec Neurazy, IDDS: cfkbi6h 

 sídlo: Neurazy č.p. 61, 335 55  Neurazy 

 Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 


