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E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 01  České Budějovice 1 

Zastoupená na základě plné moci společností 

E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 01  České Budějovice 1 

Zastoupená na základě plné moci společností 

ELMO a.s., IČ 15528588, Příluky č.p.386, Zlín, 760 01  Zlín 1 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

 

O Z N Á M E N Í  

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 
Dne 6.3.2015 podala E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 01  České 

Budějovice 1 zastoupená na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, 

F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 01  České Budějovice 1 zastoupená na základě plné moci společností 

ELMO a.s., IČ 15528588, Příluky č.p.386, Zlín, 760 01  Zlín 1 žádost vydání rozhodnutí o umístění 

stavby pro stavbu:  

Jankovice – lokalita 16 RD, Obec 

na pozemcích: pozemková parcela číslo 2783 (orná půda), pozemková parcela číslo 2782 (orná půda), 

pozemková parcela číslo 1734 (orná půda), pozemková parcela číslo 1733 (orná půda), pozemková 

parcela číslo 2786 (orná půda), pozemková parcela číslo 1732 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 

2620 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 2615 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 2614 

(ostatní plocha), pozemková parcela číslo 1716 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 1413/99 

(ostatní plocha), pozemková parcela číslo 1635/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Jankovice                    

u Holešova. 

 

Popis stavby: 

Kabelové vedení elektrické energie délky celkem 426m, včetně kabelových skříní NN v Jankovicích, 

navržené pro připojení 16-ti nových rodinných domů. Na předmětných pozemcích bude umístěn nový 

kabel NN, NAYY 4x150, který bude veden podél místní komunikace a bude ukončen v rozvaděči na 

okraji nové lokality 16 RD. Dále budou vedeny dva kabely NAYYx50, které budou vyvedeny v osmi 

kabelových pilířích vždy na hranici dvou stavebních parcel. 

 

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, jako 

stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, oznamuje podle § 87 odst. 1 

stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem 

k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení záměru, upouští stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od 

ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska 

do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení, 

jinak se k nim nepřihlíží. 
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží. 

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

řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení 

podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze                     

v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 

právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na odboru výstavby, rozvoje a životního 

prostředí, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov, Masarykova č.p.628, kancelář č. 311,             

v úřední dny: Pondělí a středa v době od 07:30 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatních dnech              

po telefonické domluvě.  

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

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Jana Horáková  

referent odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí       

oddělení stavebního řádu 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

Poznámka pro žadatele: 

Správní poplatek pod v. symbolem 9045005425 v hodnotě 20.000,- Kč uhraďte bankovním převodem 

na účet číslo 19-0001624691, kód banky 0100, k. symbol 0379 nebo přiloženou poštovní poukázkou nebo 

přímo v pokladně Městského úřadu Holešov, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov. Kopii dokladu            

o zaplacení předložte ve stanovené lhůtě na odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení 

stavebního řádu Městského úřadu Holešov.  
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Obdrží: 

Účastníci řízení 

dle § 85 odst.1 a § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 

ELMO a.s., Příluky č.p.386, Zlín, 760 01 Zlín 1, DS: PO, m3t3vg9  

Obec Jankovice, Jankovice č.p.101, 769 01 Holešov, DS: OVM, uq7b6vs 

Ing. Ivo Tatýrek, Jankovice č.p.131, 769 01 Holešov 

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt  

 

Ostatní účastníci řízení  
dle § 85 odst.2 písm.b) a c) stavebního zákona, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a jejich vlastnické nebo jiné věcné právo 

k níže uvedeným pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručuje se veřejnou 

vyhláškou):  

pozemková parcela číslo: 2785, 2784, 2619, 2615, 2627, 1722, 1721, 1720, 1719, 2616, 1717, 1718, 

2634, 1691/1, 1373/2, 1413/167, 1723, 1413/86, 1413/148, stavební parcela číslo 119, 118, 117, 134, 115, 

112, 187 v katastrálním území Jankovice u Holešova.    

  

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního, Masarykova 

č.p.628, 769 01 Holešov 

Drážní úřad, Wilsonova č.p.300, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd  

Obecní úřad Jankovice - životní prostředí, Jankovice č.p.101, 769 01 Holešov, DS: OVM, uq7b6vs 

Obecní úřad Jankovice, siln. spr. úřad, Jankovice, Jankovice, DS: OVM, uq7b6vs 

 

K vyvěšení 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 

Obecní úřad Jankovice,  Jankovice č.p.101, 769 01 Holešov, DS: OVM, uq7b6vs 

 

 

 

Digitálně podepsal Ing. Radomír
Šťastný
Datum: 13.03.2015 08:52:44 +01:00


