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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 (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  (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 24.9.2018 podal 

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

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

339 01  Klatovy 1 

(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 

 

"Nepomuk, PJ, U potoka, Myslivecká - NN" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1096/4 (ostatní plocha), p. p. k. 1089/2, p. p. k. 1091 v 

katastrálním území Klášter u Nepomuka, st. p. 222/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 222/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 223 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 

224/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 270 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 271 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 272 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 273 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 274 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 275 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 276 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 277 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 278 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 279/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 301 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 304 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 316 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 446 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 727 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 214/2 (ostatní plocha), parc. č. 215/1 (orná půda), parc. č. 215/9 (orná půda), parc. č. 

215/11 (orná půda), parc. č. 217/1 (zahrada), parc. č. 217/4 (zahrada), parc. č. 219/5 (ostatní plocha), parc. 

č. 219/6 (ostatní plocha), parc. č. 219/10 (ostatní plocha), parc. č. 224/2 (ostatní plocha), parc. č. 227/2 

(trvalý travní porost), parc. č. 239/58 (trvalý travní porost), parc. č. 239/71 (trvalý travní porost), parc. č. 

239/74 (trvalý travní porost), parc. č. 239/83 (trvalý travní porost), parc. č. 1540/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 1540/2 (ostatní plocha), parc. č. 1542/1 (ostatní plocha), parc. č. 1542/2 (ostatní plocha), parc. č. 

1542/3 (ostatní plocha), parc. č. 1542/4 (ostatní plocha), parc. č. 1542/5 (ostatní plocha), parc. č. 1555/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1556/2 (ostatní plocha), parc. č. 1556/4 (ostatní plocha), parc. č. 1563/8 (vodní 

plocha), parc. č. 1693 (ostatní plocha), parc. č. 1744/1 (ostatní plocha), parc. č. 1744/2 (ostatní plocha), 

parc. č.1745 (ostatní plocha) v katastrálním území Nepomuk. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- pokládka zemního kabelu NN včetně opětného připojení stávajících odběratelů. 

- předmětem dokumentace je demontáž venkovního vedení NN a následná pokládka zemního kabelu 

NN včetně opětného připojení stávajících odběratelů. 

- kapacita stavby: 

 zemní kabelové vedení NN v délce cca 950 m 

 25 x kabelový pilíř s přípojkovou skříní  

 3 x kabelový pilíř s rozpojovací skříní 

Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 1096/4, p. p. k. 1089/2, 1091 v katastrálním území Klášter u Nepomuka, st. p. 222/1, 222/2, 

223, 224/1, 224/2, 232, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279/1, 301, 302, 304, 316, 446, 

727, parc. č. 214/2, 215/1, 215/9, 215/11, 217/1, 217/4, 219/5, 219/6, 219/10, 224/2, 227/2, 239/58, 

239/71, 239/74, 239/83, 1540/1, 1540/2, 1542/1, 1542/2, 1542/3, 1542/4, 1542/5, 1555/1, 1556/2, 

1556/4, 1563/8, 1693, 1744/1, 1744/2, 1745 v katastrálním území Nepomuk. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- ze stávajícího rozpojovacího pilíře bude veden zemní kabel přes nový rozpojovací pilíř u čp. 37 s 

ukončením v novém rozpojovacím pilíři u čp. 266. Zemní kabel bude smyčkovat nové přípojkové 

pilíře umístěné v oplocení objektů a přípojkové skříně umístěné ve fasádách objektů. Podrobný popis 

provedených připojení je popsán v souhrnné technické zprávě B.2.6. 

- zapojení přípojkových a rozpojovacích skříní včetně připojení stávajících kabelů ve stávajících 

rozpojovacích skříních je patrné z výkresu D.1. zapojení pojistkových skříní. 

- přechody přes komunikace budou provedeny překopem. Stávající zámková dlažba bude uvedena do 

původního stavu na řádně zhutněný povrch. Živičné povrchy budou přebaleny asfaltem. Veškeré 

pracovní spáry v asfaltu budou proříznuty a zality trvale plastickou modifikovanou zálivkou. 

- přechod zemního kabelu přes most (vodní tok Mihovka) bude proveden překopem mostního svršku - 

vrstva cca 25 cm. Překop mostního svršku bude proveden tak, aby nebyla narušena stávající izolace 

mostovky. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou ověřené dokumentace „Nepomuk, PJ, U potoka, 

Myslivecká - NN“, kterou vypracoval Miroslav Vítovec (ČKAIT – 0201631) za společnost 

ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy, která obsahuje celkový situační výkres montáže 

č.výkresu C.2. s datem 09/2018 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 

stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené dokumentace „Nepomuk, PJ, U potoka, 

Myslivecká - NN“, kterou vypracoval Miroslav Vítovec (ČKAIT – 0201631) za společnost 

ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy. 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. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: 

1. proběhne před zahájením výkopových prací, po vytýčení hranic pozemků geodetem a po vytýčení 

všech podzemních inženýrských sítí jejich správci. 

2. kontrolní prohlídka stavby proběhne před zahrnutím nových zemních kabelů současně s 

geodetickou firmou, která bude provádět její geodetické zaměření. 

3. prohlídka stavby proběhne po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, kterého žadatel oznámí 14 dní před zahájením 

stavby písemně stavebnímu úřadu. 
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7. Stavba bude dokončena nejdéle do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Žadatel splní podmínky Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - vodoprávního úřadu  

 ze dne 13.8.2018 č.j. VŽP/2817/2018-HoL: 

1. Křížení vodních toků bude provedeno dle ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s 

dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 

2. dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu 

stavby. 

3. bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby. 

4. zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, s.p. závod 

Berounka, p. Panuška. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby. 

9. Žadatel bude respektovat stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 15.1.2018 č.j. 

510965/18. 

10. Žadatel bude respektovat sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.1.2018 č.j. 0100858941. 

11. Žadatel splní podmínky vyjádření spol. KTV Nepomuk s.r.o. ze dne 2.10.2018 č.j. 007/2018:  

- Při realizaci stavby zhotovitel stavby musí dodržet odstupové vzdálenosti dle platných ČSN. Dojde-

li ke střetu s trasou kabelové TV, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

- Případné překládky či opravy poškození tras KTV (koaxiálního kabelu) je nutné bez zbytečného 

prodlení informovat provozovatele KTV či servisní organizaci na telefonní číslo +420724293983.  

- před zahájením stavebních prací dojde k zaprotokolování útlumu tras KTV, a to na základě jeho 

měření servisní organizaci (nutné nahlásit před zahájením stavby). Před vlastním zakrytím výkopů 

dojde ke změření útlumu tras KTV (nutné nahlásit). Případné změny v útlumu bude řešit 

provozovatel KTV se zhotovitelem stavby. 

12. Žadatel bude respektovat stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 8.10.2018 č.j. 

5001796832. 

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

povolení ani ohlášení.  

14. 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, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Ing. Miloslav Beneš, nar. 18.2.1944, Pivovarská 572, 335 01  Nepomuk 1 

Mgr. Ludmila Moschnerová, nar. 6.10.1947, Zlatá 951/15, Rybáře, 360 05  Karlovy Vary 5 

Stanislav Vaník, nar. 27.10.1978, Na Vinici I. 411, 335 01  Nepomuk 1 

Jana Řežábková, nar. 30.5.1964, Čistovická 237/10, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618 

Stanislava Belasová, nar. 12.12.1945, U Potoka 622, 335 01  Nepomuk 1 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1 

Růžena Koubková, nar. 24.6.1939, Na Vinici I. 421, 335 01  Nepomuk 1 

Petr Pelák, nar. 6.4.1970, U Potoka 237, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Houška, nar. 20.9.1953, Guldenerova 2335/20, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Jana Houšková, nar. 12.4.1954, Guldenerova 2335/20, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Václav Beránek, nar. 20.1.1968, U Potoka 44, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Beránek, nar. 4.9.1936, U Potoka 212, 335 01  Nepomuk 1 

Marie Beránková, nar. 15.5.1942, U Potoka 212, 335 01  Nepomuk 1 

Dana Větrovcová, nar. 3.12.1963, Lesní 495, 335 01  Nepomuk 1 

Alena Viktorová, nar. 7.3.1989, U Potoka 263, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Šamal, nar. 8.8.1951, Na Vinici III. 447, 335 01  Nepomuk 1 

Miloš Musil, nar. 3.7.1975, Kozlovice 45, 335 01  Nepomuk 1 

Lenka Musilová, nar. 18.5.1980, Myslivecká 275, 335 01  Nepomuk 1 

Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava, závod Horní Vltava, Litvínovská 5, 370 01  České 

Budějovice 
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František Kopecký, nar. 4.12.1943, Na Vinici I. 473, 335 01  Nepomuk 1 

Kristýna Járová, nar. 21.4.1975, Myslivecká 36, 335 01  Nepomuk 1 

Roman Jára, nar. 16.4.1973, Myslivecká 36, 335 01  Nepomuk 1 

Zdeněk Kašpar, nar. 1.1.1979, Myslivecká 220, 335 01  Nepomuk 1 

Milan Moťka, nar. 6.8.1967, Myslivecká 221, 335 01  Nepomuk 1 

Pavel Hess, nar. 5.5.1961, Myslivecká 226, 335 01  Nepomuk 1 

Alena Hessová, nar. 26.5.1963, Lesní 495, 335 01  Nepomuk 1 

Marie Bursíková, nar. 23.6.1965, Myslivecká 529, 335 01  Nepomuk 1 

Martina Kolářová, nar. 27.9.1987, U školičky 2218/8, 190 00  Praha 9-Libeň 

Miloslav Kubík, nar. 3.10.1974, Myslivecká 576, 335 01  Nepomuk 1 

Myslivecký spolek Nepomuk z.s., Myslivecká 433, 335 01  Nepomuk 1 

by Diamonds s.r.o., Mozartova 2238/60, Plzeň-Bolevec, 323 00  Plzeĺ 23 

Josef Kubík, nar. 23.9.1957, Klášterecká 60, 335 01  Nepomuk 1 

Jiřina Kubíková, nar. 28.3.1962, Klášterecká 60, 335 01  Nepomuk 1 

Ing. JUDr. Vladimír Väter, nar. 25.9.1943, Jílovská 1151/43, Braník, 142 00  Praha 411 

Blanka Horáková, nar. 15.5.1947, Stehlíkova 2396/4, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Obec Klášter, Klášter 70, 335 01  Nepomuk 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.9.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 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 v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

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

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. ¨ 

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 se stavebními pozemky a po posouzení, zda 

mohou být územním rozhodnutím jejich práva (vlastnická a jiné práva) přímo dotčena a osoby, o kterých 

tak stanoví zvláštní právní předpis.  

Vlastnictví a jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím 

přímo dotčena. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán ŽP závazné stanovisko dne 26.7.2018 č.j. 

VŽP/2194/2018 - KrM 

souhlasné koordinované závazné stanovisko 

s přílohami:  

- závazné stanovisko orgánu územního plánování odboru VŽP MěÚ Nepomuk, 

   č.j. VŽP/2532/2018-Hof ze dne 23.7.2018 – záměr je přípustný 

- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství odboru VŽP MěÚ Nepomuk, 

   ev.č. 12054/2018-NEP ze dne 26.7.2018 

- Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - vodoprávní úřad závazné stanovisko dne 13.8.2018 č.j. 

VŽP/2817/2018-HoL 

uděluje souhlas s podmínkami. 

- Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy rozhodnutí dne 29.8.2018 č.j. DOP/3033/2018-Bo 

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 
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- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 15.1.2018 č.j. 510965/18 

v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací 

+ všeobecné podmínky 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 15.1.2018 č.j. 0100858941 

v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení 

+ podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech vedení 

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 15.1.2018 č.j. 0200696703 

v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti. 

ale nachází se jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. 

- KTV Nepomuk s.r.o. vyjádření dne 2.10.2018 č.j. 007/2018 

kladné stanovisko ke stavbě za splnění podmínek:  

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 8.10.2018 č.j. 5001796832 

v zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 

pro realizaci stavby stanovují tyto podmínky: 

- Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava, závod Horní Vltava ze dne 26.7.2018 č.j. 

36923/2018/342/Ron SP-2018/8701 – podmínky součástí stanoviska vodoprávního úřadu 

- Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku 

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 výše uvedené situace, 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: 

 účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

p. p. k. 1093, 1096 v katastrálním území Klášter u Nepomuka, parc. č. 204/27, 211/2 v katastrálním území 

Nepomuk 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- společnost KTV Nepomuk, s r. o. ve svém vyjádření  ze dne 2.10.2018 č.j. 007/2018 požaduje, že: 

 provozovatel KTV si vyhrazuje právo přeložit své trasy KTV v rámci stavby či přiložit své 

chráničky na základě zákona č. 194/2017 Sb. - zákon o opatřeních ke snížení nákladů na 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přístup k fyzické infrastruktuře 

v zájmové lokalitě, které budou zapracovány v projektu 

 Stavební úřad sděluje, že výše uvedené není příslušný ani oprávněný řešit v územním řízení, 

jelikož tuto problematiku konkrétně řeší výše uvedený zákon č. 194/2017 Sb. (§ 4 přístup 

k fyzické infrastruktuře tj. zejména umožnění přístupu na základě písemné žádosti spolu 

s příslušnými přílohami) tzn. povinnosti z uvedeného zákona vyplývající se tak vztahují na 

žadatele, který na základě žádosti o přístupu k fyzické infrastruktuře oprávněné osobě, která 

musí tento přístup umožnit ze zákonem daných podmínek. Z výše uvedeného tak vyplývá, že 

se jedná o podmínku vyplývající ze zákona a proto není zahrnuta do výroku tohoto 

rozhodnutí. 
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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 MěÚ Nepomuk a OÚ Klášter 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 16.10.2018. 

 

Obdrží:  účastníci (dodejky): 

ProjektEL s.r.o., IDDS: xazu664 

 sídlo: Masarykova č.p. 436, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 

 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Petr Hofreiter, Na Vinici I. č.p. 466, 335 01  Nepomuk 1 

Václava Hofreiterová, Na Vinici I. č.p. 466, 335 01  Nepomuk 1 

Mgr. Monika Nová, Husova č.p. 111, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Beníšek, Neurazy č.p. 83, 335 55  Neurazy 

Ing. Miloslav Beneš, Pivovarská č.p. 572, 335 01  Nepomuk 1 

Mgr. Ludmila Moschnerová, Zlatá č.p. 951/15, Rybáře, 360 05  Karlovy Vary 5 

Stanislav Vaník, Na Vinici I. č.p. 411, 335 01  Nepomuk 1 

Jana Řežábková, Čistovická č.p. 237/10, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618 

Stanislava Belasová, U Potoka č.p. 622, 335 01  Nepomuk 1 

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

Růžena Koubková, Na Vinici I. č.p. 421, 335 01  Nepomuk 1 

Petr Pelák, U Potoka č.p. 237, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Houška, Guldenerova č.p. 2335/20, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Jana Houšková, Guldenerova č.p. 2335/20, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Václav Beránek, U Potoka č.p. 44, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Beránek, U Potoka č.p. 212, 335 01  Nepomuk 1 

Marie Beránková, U Potoka č.p. 212, 335 01  Nepomuk 1 

Dana Větrovcová, Lesní č.p. 495, 335 01  Nepomuk 1 

Alena Viktorová, U Potoka č.p. 263, 335 01  Nepomuk 1 

Václav Šamal, Na Vinici III. č.p. 447, 335 01  Nepomuk 1 

Miloš Musil, Kozlovice č.p. 45, 335 01  Nepomuk 1 

Lenka Musilová, Myslivecká č.p. 275, 335 01  Nepomuk 1 

Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Litvínovská č.p. 5, 370 01  České Budějovice 

František Kopecký, Na Vinici I. č.p. 473, 335 01  Nepomuk 1 

Kristýna Járová, Myslivecká č.p. 36, 335 01  Nepomuk 1 

Roman Jára, Myslivecká č.p. 36, 335 01  Nepomuk 1 

Zdeněk Kašpar, Myslivecká č.p. 220, 335 01  Nepomuk 1 

Milan Moťka, Myslivecká č.p. 221, 335 01  Nepomuk 1 

Pavel Hess, Myslivecká č.p. 226, 335 01  Nepomuk 1 

Alena Hessová, Lesní č.p. 495, 335 01  Nepomuk 1 

Marie Bursíková, Myslivecká č.p. 529, 335 01  Nepomuk 1 

Martina Kolářová, U školičky č.p. 2218/8, 190 00  Praha 9-Libeň 

Miloslav Kubík, Myslivecká č.p. 576, 335 01  Nepomuk 1 

Myslivecký spolek Nepomuk z.s., Myslivecká č.p. 433, 335 01  Nepomuk 1 

by Diamonds s.r.o., IDDS: c53nwd6 

 sídlo: Mozartova č.p. 2238/60, Plzeň-Bolevec, 323 00  Plzeĺ 23 

Josef Kubík, Klášterecká č.p. 60, 335 01  Nepomuk 1 

Jiřina Kubíková, Klášterecká č.p. 60, 335 01  Nepomuk 1 

Ing. JUDr. Vladimír Väter, Jílovská č.p. 1151/43, Braník, 142 00  Praha 411 

Blanka Horáková, Stehlíkova č.p. 2396/4, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Obec Klášter, IDDS: g7wau5c 

 sídlo: Klášter č.p. 70, 335 01  Nepomuk 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

KTV Nepomuk s.r.o., IDDS: px66zne 

 sídlo: Husova č.p. 274, 335 01  Nepomuk 1 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 

účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

p. p. k. 1093, 1096 v katastrálním území Klášter u Nepomuka, parc. č. 204/27, 211/2 v 

katastrálním území Nepomuk 
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dotčené správní úřady: 

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, 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 

  

 


