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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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, ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 

stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 

umístění stavby"), kterou dne 27.3.2018 podal 

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

kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Dobříš 1665, 263 01  Dobříš 

(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 

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 

"Mladý Smolivec, PJ - DTS, kNN" 

(distribuční soustava v elektroenergetice) 

Mladý Smolivec 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 68 (zahrada), parc. č. 75/5 (ostatní plocha), parc. č. 80/3 (ostatní plocha), parc. č. 91 

(orná půda), parc. č. 99/2 (ostatní plocha), parc. č. 212/23 (vodní plocha), parc. č. 214/17 (ostatní plocha), 

parc. č. 214/34 (trvalý travní porost), parc. č. 214/36 (ostatní plocha), parc. č. 263/8 (zahrada), parc. č. 

263/9 (ostatní plocha), parc. č. 263/17 (ostatní plocha), parc. č. 263/18 (ostatní plocha), parc. č. 263/25 

(ostatní plocha), parc. č. 263/27 (ostatní plocha), parc. č. 263/35 (ostatní plocha), parc. č. 263/39 (ostatní 

plocha), parc. č. 263/72 (ostatní plocha), parc. č. 263/94 (trvalý travní porost), parc. č. 931/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 944/2 (ostatní plocha), parc. č. 946/1 (ostatní plocha), parc. č. 946/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 946/3 (ostatní plocha), parc. č. 946/5 (ostatní plocha), parc. č. 946/23 (ostatní plocha), parc. č. 

946/34 (ostatní plocha), parc. č. 947/1 (vodní plocha), parc. č. 947/2 (ostatní plocha), parc. č. 947/3 

(ostatní plocha), parc. č. 954/1 (ostatní plocha), parc. č. 956/1 (ostatní plocha), parc. č. 957 (ostatní 

plocha), parc. č. 964/1 (ostatní plocha), parc. č. 966/4, parc. č. 967 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Mladý Smolivec. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o rozšíření distribuční soustavy vysokého napětí a nové připojení stávajících odběrných 

míst nízkým napětím. Výměna stávající stožárové transformační stanice za novou jednosloupovou 

transformační stanici. Z rozvaděče nové trafostanice bude provedeno nové kabelové vedení, vedené 

přes novou rozpojovací skříň na měněné vzdušné vedení směr obecní úřad, kde bude provedeno 

svedení do kabelového vedení směr náves. Stávající vzdušné vedení v jižní části obce bude 

demontováno a nahrazeno novým zemním kabelovým vedením a současně bude provedena náhrada 

pojistkových skříní a domovních přípojek. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- st. p. 7, 67, 75, 76/1, 94, 96, 125, parc. č. 68, 75/5, 80/3, 91, 99/2, 212/23, 214/17, 214/34, 214/36, 

263/8, 263/9, 263/17, 263/18, 263/25, 263/27, 263/35, 263/39, 263/72, 263/94, 931/1,  944/2, 946/1, 

946/2, 946/3, 946/5, 946/23, 946/34, 947/1, 947/2, 947/3, 954/1, 956/1, 957, 964/1, 966/4, 967 v 

katastrálním území Mladý Smolivec dle koordinačních situačních plánů s datem 05/2017, které jsou 

součástí dokumentace „Mladý Smolivec, PJ –DTS, kNN“, kterou vypracoval Ing. Stanislav Křivánek, 

zodp. projektant Ing. Roman Šrámek, ČKAIT 0007430, za spol. ENERGON Dobříš, s.r.o., Žižkova 

1547, Dobříš 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- dle dokumentace „Mladý Smolivec, PJ –DTS, kNN“, kterou vypracoval Ing. Stanislav Křivánek, 

zodp. projektant Ing. Roman Šrámek, ČKAIT 0007430, za spol. ENERGON Dobříš, s.r.o., Žižkova 

1547, Dobříš 

- nové zemní kabelové vedení délce: 

- kabelové vedení NN 0,4kV AYKY-J 3x240+120 mm: 220 m 

- kabelové vedení NN 0,4kV AYKY-J 3x120+70 mm: 1110 m 

- kabelové vedení NN 0,4kV AYKY-J 4x70 mm:  162 m 

- kabelové vedení NN 0,4kV AYKY-J 4x35 mm:  250 m 

-  výstavba nových jistících přípojkových pilířů – 13ks, jistících rozpojovacích pilířů – 4ks a jistících 

rozpojovacích (přípojkových) skříní – 5ks 

-  demontáž části stávajícího vzdušného vedení o délce: 

- vedení NN 0,4kV AlFe 4x70:    538 m 

- vedení NN 0,4kV AlFe 4x35:    465 m 

- vedení NN 0,4kV AYKYz 4x35:    115 m 

- vedení NN 0,4kV AYKYz 4x16:    250 m 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací „Mladý Smolivec, PJ –DTS, kNN, kterou 

vypracoval Ing. Stanislav Křivánek, zodp. projektant Ing. Roman Šrámek, ČKAIT 0007430, za spol. 

ENERGON Dobříš, s.r.o., Žižkova 1547, Dobříš, která obsahuje koordinační výkres současného 

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

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené dokumentace „Mladý Smolivec, PJ –DTS, 

kNN“, kterou vypracoval Ing. Stanislav Křivánek, zodp. projektant Ing. Roman Šrámek, ČKAIT 

0007430, za spol. ENERGON Dobříš, s.r.o., Žižkova 1547, Dobříš. Případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Žadatel je povinen zajistit, před zahájením prací, vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejich 

správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení 

prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“. 

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavba bude dokončena nejdéle do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraného na základě výběrového řízení. Jeho 

název a sídlo bude stavebnímu úřadu sděleno 14 dní před zahájením stavby. 

7. Žadatel splní podmínky vyjádření CETIN, zn. 571196/17 ze dne 24.3.2018. 

8. Žadatel splní podmínku koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nepomuk, odbor VŽP - úsek 

ŽP č.j. VŽP/3052/2017-KrM ze dne 11.4.2018: 

- Investor požádá v dostatečném předstihu před zahájením prací místně příslušný správní orgán, 

kterým je v tomto případě u místních komunikací Obecní úřad Mladý Smolivec, o povolení 

zvláštního užívání, po předchozím souhlasu vlastníků komunikací a po projednání s dotčeným 

orgánem Policie ČR, spolu s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. V daném 

případě je pak nutné doložit konkrétní podobu dopravně inženýrských opatření. 

9. Žadatel splní podmínky vyjádření Obce Mladý Smolivec zn.191/18 ze dne 13.3.2018: 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. nás bude informovat o přesném datu zahájení plánované akce 

- Obec Mladý Smolivec se bude účastnit minimálně jednoho kontrolního dne 

- Bude-li proveden zásah do asfaltového povrchu komunikace, komunikace bude uvedena do 

původního stavu, tzn. nový asfaltový povrch 

- Ostatní přilehlé pozemky, budou-li na nich prováděny zemní práce, uvede stavební firma do 

původního stavu včetně osetí trávou 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. zajistí pravidelný úklid komunikace v průběhu realizace stavby (zemina, 

stavební materiál apod.) 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. pozve zástupce Obce Mladý Smolivec na závěrečnou prohlídku (předání 

hotového díla), kde se bude moci obec vyjádřit k provedení díla. 

- Vzhledem k tomu, že stanovisko vydáváme pouze k situačním výkresům a nemáme k dispozici 

přesné zaměření plánované trasy a umístění pilířů, nemáme k dispozici kompletní projektovou 

dokumentaci, firma ČEZ Distribuce a.s. zajistí, aby před zahájením výstavby přípojkových skříní a 

rozpojovacích skříní, dále pilířů na obecních pozemcích, byl přizván zástupce obce, aby s přesným 

umístěním vydal souhlas s důvodu, aby nebyla žádná přípojková skříň nebo rozpojovací skříň 

umístěna do vjezdu k nemovitosti nebo na nepřehledný či úzký úsek. 

- Správcem veřejného vodovodu a kanalizace je Obec Mladý Smolivec. V této části vede veřejný 

vodovod a kanalizace. Stavební firma musí provádět veškeré zemní práce tak, aby nedošlo 

k porušení těchto sítí. Firma si zajistí jejich vytýčení. 

10. Provedení stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5. stavebního zákona nevyžaduje stavební 

povolení ani ohlášení.  

11. Dokončenou stavbu lze, v souladu s ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona, užívat pouze na 

základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby byly před 

započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 

právními předpisy, geodetickou část skutečného provedení stavby, dále zápisy o předání a převzetí 

stavby, doklady stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí, doklady o ověření požadovaných 

vlastností výrobků (§156 stavebního zákona). 

  

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění (dále jen „správní 

řád“): 

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

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01  Nepomuk 1 

Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Miroslav Slavíček, nar. 10.11.1963, Starý Smolivec 76, Mladý Smolivec, 335 01  Nepomuk 1 

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., Kasejovice 379, 335 44  Kasejovice 

Vojtěch Voříšek, nar. 14.2.1969, Mladý Smolivec 74, 335 01  Nepomuk 1 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přísp.organizace, Koterovská 462/162,Koterov, 326 00  Plzeň 26 

Ivana Marková, nar. 6.11.1961, Tunelářů 329, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 



Č.j. VŽP/2158/2018 - SuA str. 4 

 
Bc. Marta Pávková, nar. 26.5.1972, Jana Drdy 504, Příbram VII, 261 01  Příbram 1 

Michal Pávek, nar. 3.9.1978, Jana Drdy 504, Příbram VII, 261 01  Příbram 1 

Lubomír Trefný, nar. 2.12.1984, Mladý Smolivec 47, 335 01  Nepomuk 1 

Veronika Trefná, nar. 8.12.1988, Mladý Smolivec 47, 335 01  Nepomuk 1 

Karel Hrubeš, nar. 4.12.1968, Špačková 277/1, Valcha, 301 00  Plzeň 1 

Marie Straková, nar. 21.8.1938, Mladý Smolivec 4, 335 01  Nepomuk 1 

Miroslav Mašek, nar. 16.11.1955, Čechovská 69, Příbram VIII, 261 01  Příbram 1 

Miroslava Černá, nar. 15.3.1966, Mladý Smolivec 46, 335 01  Nepomuk 1 

Karolína Černá, nar. 8.10.1994, Mladý Smolivec 46, 335 01  Nepomuk 1 

Zdeněk Pinkas, nar. 7.1.1953, Mladějovice 20, Čejetice, 386 01  Strakonice 1 

Irena Pinkasová, nar. 9.12.1962, Königsberger Straße č.p. 61, 65830  Kriftel, Germany 

Hana Šustrová, nar. 18.5.1952, Mladý Smolivec 5, 335 01  Nepomuk 1 

Ing. František Šustr, nar. 7.2.1944, Mladý Smolivec 5, 335 01  Nepomuk 1 

Jan Kratochvíl, nar. 31.3.1977, Řehlovice 134, 403 13  Řehlovice 

Ing.Jaroslava Kratochvílová, nar. 15.2.1946, Jizerská 2903/17, Severní Terasa,400 11  Ústí nad Labem 11 

Jitka Kratochvílová, nar. 12.12.1969, Krupná 2170/10, Praha 4-Komořany, 143 00  Praha 412 

Vladimíra Hronová, nar. 11.4.1983, Mladý Smolivec 55, 335 01  Nepomuk 1 

Věra Frűhaufová, nar. 5.5.1936, Mladý Smolivec 57, 335 01  Nepomuk 1 

Karel Hrubeš, nar. 4.11.1940, Mladý Smolivec 76, 335 01  Nepomuk 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 

že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad stanovil jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona příslušnou obec 

a žadatele. Dále v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona byly vymezeny další osoby, které by mohly 

být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení 

dle vlastnických práv a jiných věcných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám žadatel a 

dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem st. p. 7, 67, 75, 76/1, 94, 96, 125, 

parc. č. 68, 75/5, 80/3, 91, 99/2, 212/23, 214/17, 214/34, 214/36, 263/8, 263/9, 263/17, 263/18, 263/25, 

263/27, 263/35, 263/39, 263/72, 263/94, 931/1,  944/2, 946/1, 946/2, 946/3, 946/5, 946/23, 946/34, 947/1, 

947/2, 947/3, 954/1, 956/1, 957, 964/1, 966/4, 967 v katastrálním území Mladý Smolivec 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací obce Mladý Smolivec, který nabyl účinnosti dne 1.5.2010 a 

vyhovuje obecným požadavkům a podmínkám na využívání území, jelikož se stavba nachází v lokalitě, 

jejíž funkční využití je vymezeno jako plochy smíšené obytné venkovské zástavby a komunikace, 

s možností výstavby zařízení technické vybavenosti sídla – trafostanice, el.vedení. 

 

Stanoviska sdělili: 

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení zn. 0100895144 ze dne 21.3.2018 

- Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn.0200728102 ze dne 21.3.2018 

- GridServices, s.r.o. - stanovisko zn. 5001690967 ze dne 21.3.2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření č.j. 571196/17 ze dne 24.3.2017 

- Obec Mladý Smolivec - vyjádření zn.191/18 ze dne 13.3.2018 

- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí - koordinované stanovisko č.j. 

VŽP/3052/2017-KrM ze dne 30.8.2017  

- Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy - souhlasné závazné stanovisko č.j. DOP/6215/2017-LoP ze 

dne 5.10.2017; rozhodnutí č.j. DOP/984/2018-Bo ze dne 20.3.2018 
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- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 

- Stanoviska k realizaci stavby a vstupu na pozemek vlastníků dotčených pozemků 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. – smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě 

SÚS Plzeňského kraje č. 8600001013 ze dne 22.2.2018; vyjádření zn. 1050/18/SUSPK-K ze dne 

20.4.2018 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí přesně nespecifikoval umístění stavby, která je předmětem, 

včetně jednotlivých částí stavby. Umístění je zřejmé z koordinační situace (měřítko 1:500), a tímto 

stavební úřad uložil podmínku č. 1 uvedenou ve výroku č. II. tohoto rozhodnutí, dle které musí být 

umístění dodrženo. (Nelze specifikovat umístění všech částí stavby vzdálenostmi od všech hranic 

pozemků).   

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

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 1, 2, 6, 13, 66, 85, 

97, 98, 99, 100, 102/1, 105, 106, 107, 110/1, 110/2, 129, 130, 131, 132, 176, parc. č. 8/2, 25/2, 69/1, 

74/2, 75/2, 75/4, 80/1, 209/1, 209/2, 210, 212/5, 214/20, 214/21, 214/35, 214/37, 263/2, 263/4, 

263/12, 263/29, 263/30, 263/34, 263/36, 263/45, 263/46, 263/47, 263/98, 264, 269/4, 270, 274, 

925/1, 944/3, 945/2, 950/22, 950/23, 956/2, 964/2, 966/1, 966/2, 966/3, 979 v katastrálním území 

Mladý Smolivec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Mladý Smolivec č.p. 33, 

č.p. 31, č.p. 47, č.p. 29, č.p. 43, č.p. 30, č.p. 76, č.p. 4, č.p. 75, č.p. 78 a č.p. 79 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Obec Mladý Smolivec ve svém vyjádření  zn.191/18 ze dne 13.3.2018 požaduje, že: 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. si v rámci této stavby zajistí souhlasy s plánovanou akcí všech vlastníků 

nemovitostí této části Mladého Smolivce (účastníků řízení), v opačném případě je souhlas neplatný – 

podmínka splněna. 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. zajistí u firmy Telefonica O2 uložení telefonního kabelu do země, a to 

v plánovaném území pro rekonstrukci NN, v opačném případě je souhlas neplatný. Stavební úřad 

sděluje, že není oprávněn toto řešit v územním řízení, jelikož se jedná o majetkoprávní vztah. 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. umožní Obci Mladý Smolivec bezplatně uložení kabelu VO do výkopu a 

protlaků pod silnicí, poskytne součinnost při přeložení VO a veřejného rozhlasu obce. Stavební úřad 

sděluje, že není oprávněn toto řešit v územním řízení, jelikož se jedná o majetkoprávní vztah. 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. za uložení kabelu do obecního pozemku uhradí finanční náhradu za VB 

250 Kč/m2. Stavební úřad sděluje, že toto je zaneseno ve „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IE-12-0006419/01“ a není oprávněn toto řešit 

v územním řízení, jelikož se jedná o majetkoprávní vztah. 

- Firma ČEZ Distribuce a.s. dále uhradí dle vyhlášky 1/2016, Čl. 6 Sazba poplatku za zábor veřejného 

prostranství finanční náhradu po skončení stavebních prací nejpozději do 30 dnů (sazba poplatku činí 

za každý i započatý m2 a každý i započatý den: a) za provádění výkopových prací 10,- Kč, b) za 

umístění stavebních zařízení 10,-Kč). Stavební úřad sděluje, že není oprávněn toto řešit v územním 

řízení, jelikož se jedná o majetkoprávní vztah. 
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- Černá Karolína, Černá Miroslava - stanoviska ze dne 18.9.2017 k realizaci stavby a vstupu na 

pozemek:  

- Na stávajících sloupech el. vedení máme kabel telefonní přípojky od O2 – požadujeme zachovat. 

Stavební úřad uvádí, že podmínka je splněna, viz dokumentace. 

 

- Marková Ivana - stanovisko ze dne 7.9.2017 k realizaci stavby a vstupu na pozemek: 

- Veškeré pozemky dotčené stavbou budou upraveny do původního stavu. Veškeré náklady spojené 

se stavbou hradí investor. Budoucí povinná si vyhrazuje právo být informovaná s velkými změnami 

(úpravami) na dotčené nemovitosti a zařízení distribuční soustavy. Stavební úřad sděluje, že není 

oprávněn toto řešit v územním řízení, jelikož se jedná o majetkoprávní vztah. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

  

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup po dobu 15 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. 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.4.2018. 



Č.j. VŽP/2158/2018 - SuA str. 7 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

ENERGON Dobříš, s.r.o., IDDS: cgx38h8 

 sídlo: Dobříš č.p. 1665, 263 01  Dobříš 

 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr 

 sídlo: Mladý Smolivec č.p. 95, 335 01  Nepomuk 1 

Západočeské konzumní družstvo Plzeň, IDDS: a2ctdy4 

 sídlo: Poděbradova č.p. 1389/31, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Miroslav Slavíček, IDDS: xfatang 

 trvalý pobyt: Starý Smolivec č.p. 76, Mladý Smolivec, 335 01  Nepomuk 1 

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IDDS: hswtutn 

 sídlo: Kasejovice č.p. 379, 335 44  Kasejovice 

Vojtěch Voříšek, Mladý Smolivec č.p. 74, 335 01  Nepomuk 1 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

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

 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

Ivana Marková, Tunelářů č.p. 329, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

Bc. Marta Pávková, Jana Drdy č.p. 504, Příbram VII, 261 01  Příbram 1 

Michal Pávek, Jana Drdy č.p. 504, Příbram VII, 261 01  Příbram 1 

Lubomír Trefný, Mladý Smolivec č.p. 47, 335 01  Nepomuk 1 

Veronika Trefná, Mladý Smolivec č.p. 47, 335 01  Nepomuk 1 

Karel Hrubeš, Špačková č.p. 277/1, Valcha, 301 00  Plzeň 1 

Marie Straková, Mladý Smolivec č.p. 4, 335 01  Nepomuk 1 

Miroslav Mašek, Čechovská č.p. 69, Příbram VIII, 261 01  Příbram 1 

Miroslava Černá, Mladý Smolivec č.p. 46, 335 01  Nepomuk 1 

Karolína Černá, Mladý Smolivec č.p. 46, 335 01  Nepomuk 1 

Zdeněk Pinkas, Mladějovice č.p. 20, Čejetice, 386 01  Strakonice 1 

Irena Pinkasová, Königsberger Straße č.p. 61, 65830  Kriftel, Germany 

Hana Šustrová, Mladý Smolivec č.p. 5, 335 01  Nepomuk 1 

Ing. František Šustr, Mladý Smolivec č.p. 5, 335 01  Nepomuk 1 

Jan Kratochvíl, Řehlovice č.p. 134, 403 13  Řehlovice 

Ing. Jaroslava Kratochvílová, Jizerská č.p. 2903/17, Severní Terasa, 400 11  Ústí nad Labem 11 

Jitka Kratochvílová, Krupná č.p. 2170/10, Praha 4-Komořany, 143 00  Praha 412 

Vladimíra Hronová, Mladý Smolivec č.p. 55, 335 01  Nepomuk 1 

Věra Frűhaufová, Mladý Smolivec č.p. 57, 335 01  Nepomuk 1 

Karel Hrubeš, Mladý Smolivec č.p. 76, 335 01  Nepomuk 1 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

  

účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 

nich (veřejná vyhláška): 

st. p. 1, 2, 6, 13, 66, 85, 97, 98, 99, 100, 102/1, 105, 106, 107, 110/1, 110/2, 129, 130, 131, 132, 176 

parc. č. 8/2, 25/2, 69/1, 74/2, 75/2, 75/4, 80/1, 209/1, 209/2, 210, 212/5, 214/20, 214/21, 214/35, 

214/37, 263/2, 263/4, 263/12, 263/29, 263/30, 263/34, 263/36, 263/45, 263/46, 263/47, 263/98, 264, 

269/4, 270, 274, 925/1, 944/3, 945/2, 950/22, 950/23, 956/2, 964/2, 966/1, 966/2, 966/3, 979 v 

katastrálním území Mladý Smolivec a č.p. 33, č.p. 31, č.p. 47, č.p. 29, č.p. 43, č.p. 30, č.p. 76, č.p. 4, 

č.p.78, č.p.79 a č.p. 75 Mladý Smolivec 

 

dotčené správní úřady (dodejky): 

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a ŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  

Nepomuk 1 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 


