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Městský úřad Pelhřimov 
odbor výstavby 

 
 

Č.j: OV/340/2015-9 Pelhřimov, dne: 22.6.2015 
 
Žadatel: 
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6,  370 01  České Budějovice  
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 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 místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby: Vzdušné vedení VVN 110 kV - V 1358 Pacov - Pelhřimov (stavební úpravy vedení ve 
stávající  trase od stožáru č. 98 až k portálu v TR Pelhřimov, dočasné napájecí vedení (by-pass) mezi 
stožárem č. 187 a portálem TR Pelhřimov v délce 144 m) na pozemcích dle zjednodušené evidence dle 
přídělového plánu číslo 695/10, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/11, 352/5, 352/6 a parcely zjednodušené 
evidence číslo  PK 349 díl 1 v kat. území Kámen u Pacova a na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 
147 (ostatní plocha), 148 (orná půda), 149 (ostatní plocha), 156 (trvalý travní porost), 157 (ostatní plocha), 
161 (orná půda), 165/1 (ostatní plocha), 168 (trvalý travní porost), 169 (orná půda), 170 (orná půda), 172/1 
(trvalý travní porost), 267 (ostatní plocha), 268/6 (orná půda), 268/5 (orná půda), 268/3 (orná půda), 271/2 
(ostatní plocha), 272 (orná půda), 273 (orná půda), 274 (orná půda), 910 (ostatní plocha), 933/1 (vodní 
plocha) v kat. území Dubovice, pozemkové parcely parcelní číslo 296 (lesní pozemek), 328 (ostatní plocha), 
346 (vodní plocha), 347 (trvalý travní porost), 440/2 (ostatní plocha), 686/32 (ostatní plocha), 893/2 (ostatní 
plocha), 894/1 (ostatní plocha), 895/2 (ostatní plocha), 899/1 (ostatní plocha), 900 (ostatní plocha), PK 326/1, 
PK 346, PK 436, PK 437, PK 446, PK 447, PK 448, PK 449, PK 537, PK 538, PK 545/2, PK 550/2, PK 551/1, 
PK 562/1, PK 569, PK 577, PK 581/1, PK 582/1, PK 586/1, PK 587/1, PK 600/1, PK 606/1, PK 609/1, PK 
613/1, PK 615/1, PK 619, PK 620, PK 624, PK 625, PK 626, PK 627/2, PK 628, PK 629, PK 630, PK 633, PK 
634, PK 657, PK 686/11, PK 686/4, PK 686/3, PK 686/12, PK 686/9, PK 686/8, PK 686/2, PK 686/10, PK 
686/31, PK 686/1, PK 686/13, PK 686/5, PK 686/7, PK 686/6, PK 895, PK 898/1 v kat. území Kámen u 
Pacova, pozemkové parcely parcelní číslo 1082 (orná půda), 1186 (orná půda), 1188 (trvalý travní porost), 
1189 (ostatní plocha), 1190 (ostatní plocha), 1191 (orná půda), 1192 (ostatní plocha), 1214 (ostatní plocha), 
1216 (orná půda), 1217 (ostatní plocha), 1218 (orná půda), 1219 (orná půda), 1220 (orná půda), 1221 (ostatní 
plocha), 1222 (orná půda), 1223 (ostatní plocha), 1224 (ostatní plocha), 1226 (orná půda), 1228 (ostatní 
plocha), 1254 (trvalý travní porost), 1302 (trvalý travní porost), 1303 (vodní plocha), 1304 (orná půda), 1305 
(orná půda) v kat. území Leskovice, pozemkové parcely parcelní číslo 2135 (lesní pozemek), 2136 (orná 
půda), 2137 (trvalý travní porost), 2138 (orná půda), 2139 (orná půda), 2141 (orná půda), 2153 (orná půda), 
2154 (orná půda), 2155 (orná půda), 2156 (orná půda), 2157 (trvalý travní porost), 2158 (trvalý travní 
porost), 2159 (vodní plocha), 2160 (trvalý travní porost), 2161 (trvalý travní porost) v kat. území Moraveč, 
pozemkové parcely parcelní číslo 342 (orná půda), 344 (orná půda), 350/1 (orná půda), 350/9 (orná půda), 
356 (orná půda), 363 (orná půda), 374 (orná půda), 383 (orná půda), 397 (orná půda), 398 (orná půda), 409 
(orná půda), 415 (orná půda), 416 (orná půda), 423 (orná půda), 426 (orná půda), 427 (orná půda), 430/1 
(orná půda), 433 (orná půda), 435/1 (trvalý travní porost), 589/1 (trvalý travní porost), 600/2 (orná půda), 
600/5 (orná půda), 600/4 (orná půda), 600/3 (orná půda), 603 (orná půda), 606 (orná půda), 610 (orná půda), 
613 (orná půda), 614 (orná půda), 617 (orná půda), 619 (orná půda), 624 (orná půda), 626 (orná půda), 629 
(orná půda), 630 (orná půda), 632 (orná půda), 633 (orná půda), 634 (orná půda), 635 (orná půda), 636 (orná 
půda), 638 (orná půda), 942 (orná půda), 943 (orná půda), 948 (orná půda), 949 (orná půda), 956/2 (orná 
půda), 957/2 (orná půda), 960 (orná půda), 968 (orná půda), 973 (orná půda), 975 (orná půda), 983/21 (orná 
půda), 983/22 (orná půda), 983/4 (orná půda), 1003 (orná půda), 1030/30 (trvalý travní porost), 1030/37 
(trvalý travní porost), 1030/47 (trvalý travní porost), 1030/46 (trvalý travní porost), 1051/22 (orná půda), 
1051/35 (orná půda), 1051/30 (orná půda), 1051/26 (orná půda), 1051/23 (orná půda), 1051/29 (orná půda), 
1051/31 (orná půda), 1051/21 (orná půda), 1051/20 (orná půda), 1051/19 (orná půda), 1051/18 (orná půda), 
1051/17 (orná půda), 1051/1 (orná půda), 1224 (orná půda), 1330/21 (trvalý travní porost), 2007/1 (trvalý 
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travní porost), 2009/5 (ostatní plocha), 2015/4 (ostatní plocha), 2019/3 (ostatní plocha), 2028/1 (ostatní 
plocha), 2078 (ostatní plocha), 2089/21 (vodní plocha), 2092/11 (vodní plocha), 2092/12 (vodní plocha), 
2092/17 (vodní plocha), 2092/14 (vodní plocha) v kat. území Nová Cerekev, pozemkové parcely parcelní číslo 
1023 (orná půda), 1031 (orná půda), 1041 (orná půda), 1044 (orná půda), 1050 (orná půda), 1059 (orná 
půda), 1060 (orná půda), 1062 (orná půda), 1075 (trvalý travní porost), 1077 (orná půda), 1117 (ostatní 
plocha), 1118 (ostatní plocha), 1222 (orná půda), 1247 (lesní pozemek), 1266 (lesní pozemek), 1276 (ostatní 
plocha), 1283 (lesní pozemek), 1303 (lesní pozemek), 1345 (ostatní plocha), 1545 (trvalý travní porost), 1547 
(orná půda) v kat. území Stanovice u Nové Cerekve, pozemkové parcely parcelní číslo 179/27 (orná půda), 
179/26 (orná půda), 179/31 (orná půda), 191/4 (orná půda), 192/6 (orná půda), 193/1 (trvalý travní porost), 
233/6 (trvalý travní porost), 233/7 (trvalý travní porost), 233/3 (trvalý travní porost), 234 (vodní plocha), 
235/8 (trvalý travní porost), 235/7 (trvalý travní porost), 236/13 (orná půda), 236/17 (orná půda), 236/15 
(orná půda), 236/16 (orná půda), 236/18 (orná půda), 236/19 (orná půda), 236/23 (orná půda), 236/14 (orná 
půda), 613/3 (ostatní plocha), 653 (ostatní plocha) v kat. území Šimpach, pozemkové parcely parcelní číslo 
2999/10 (ostatní plocha), 2999/6 (ostatní plocha), 2999/1 (orná půda), 2999/3 (ostatní plocha), 2999/4 (ostatní 
plocha), 3015 (orná půda), 3017 (orná půda), 3024/38 (ostatní plocha), 3024/114 (orná půda), 3024/113 (orná 
půda), 3024/39 (ostatní plocha), 3024/46 (ostatní plocha), 3024/47 (ostatní plocha), 3024/37 (ostatní plocha), 
3024/108 (orná půda), 3024/111 (orná půda), 3024/110 (orná půda), 3024/109 (orná půda), 3024/1 (orná 
půda), 3024/115 (orná půda), 3024/112 (orná půda), 3028/8 (ostatní plocha), 3028/7 (orná půda), 3471/2 
(ostatní plocha), 3472/1 (ostatní plocha) v kat. území Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 1/29 
(trvalý travní porost), 1/3 (trvalý travní porost), 1/1 (trvalý travní porost), 1/32 (trvalý travní porost), 1/30 
(trvalý travní porost), 3/1 (trvalý travní porost), 3/5 (trvalý travní porost), 13/1 (trvalý travní porost), 13/23 
(trvalý travní porost), 13/47 (trvalý travní porost), 13/32 (trvalý travní porost), 13/33 (trvalý travní porost), 
20/1 (trvalý travní porost), 70/2 (orná půda), 310/28 (orná půda), 310/30 (orná půda), 310/7 (orná půda), 
310/2 (orná půda), 322/1 (orná půda), 322/2 (orná půda), 331 (orná půda), 332/2 (ostatní plocha), 332/3 
(ostatní plocha), 332/4 (ostatní plocha), 333 (orná půda), 334/3 (orná půda), 334/4 (orná půda), 336 (orná 
půda), 341 (orná půda), 360/7 (orná půda), 360/8 (orná půda), 363/1 (trvalý travní porost), 374 (orná půda), 
579/5 (orná půda), 579/37 (orná půda), 579/6 (ostatní plocha), 579/7 (orná půda), 579/11 (ostatní plocha), 
579/10 (zahrada), 579/9 (orná půda), 579/8 (orná půda), 580/4 (ostatní plocha), 580/1 (ostatní plocha), 685/61 
(ostatní plocha), 685/12 (ostatní plocha), 700/1 (orná půda), 700/8 (orná půda), 796/4 (ostatní plocha), 797/3 
(ostatní plocha), 797/1 (ostatní plocha), 805/4 (ostatní plocha), 805/1 (ostatní plocha), 805/6 (ostatní plocha), 
806 (ostatní plocha), 827/12 (orná půda), 827/11 (orná půda), 827/2 (orná půda), 827/6 (orná půda), 827/8 
(orná půda) v kat. území Starý Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 886 (ostatní plocha), 888 
(ostatní plocha), 889 (ostatní plocha), 890 (ostatní plocha), 894 (vodní plocha), 899 (orná půda), 900 (orná 
půda), 901 (orná půda), 902 (orná půda), 903 (orná půda), 904 (orná půda), 905 (orná půda), 906 (orná 
půda), 907 (orná půda), 908 (ostatní plocha), 909 (ostatní plocha), 910 (ostatní plocha), 954 (ostatní plocha), 
973 (orná půda), 976 (ostatní plocha), 989 (trvalý travní porost), 990 (orná půda), 992 (trvalý travní porost), 
993 (ostatní plocha), 997 (orná půda), 998 (orná půda), 999 (orná půda), 1003 (ostatní plocha) v kat. území 
Věžná, pozemkové parcely parcelní číslo 1089 (orná půda), 1091 (orná půda), 1093 (orná půda), 1094 (trvalý 
travní porost), 1099 (ostatní plocha), 1100 (orná půda), 1103 (trvalý travní porost), 1105 (trvalý travní 
porost), 1108 (orná půda), 1112 (lesní pozemek), 1114 (ostatní plocha), 1115 (ostatní plocha), 1117 (trvalý 
travní porost), 1118 (orná půda), 1119 (lesní pozemek), 1121 (vodní plocha), 1131 (ostatní plocha), 1149 
(ostatní plocha), 1152 (trvalý travní porost), 1153 (ostatní plocha), 1171 (ostatní plocha) v kat. území Vysoká 
Lhota, pozemkové parcely parcelní číslo 624 (trvalý travní porost), 625 (trvalý travní porost), 626 (ostatní 
plocha), 631 (orná půda), 634 (orná půda), 635 (ostatní plocha), 636 (trvalý travní porost), 637 (trvalý travní 
porost), 639 (ostatní plocha), 640 (ostatní plocha), 649 (ostatní plocha), 651 (trvalý travní porost), 652 (trvalý 
travní porost), 654 (ostatní plocha), 658 (orná půda) a 659 (orná půda) v kat. území Zlátenka, kterou podal 
subjekt E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6,  370 01  České Budějovice  takto: 

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává 

ú z e m n í  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  
pro stavbu: Vzdušné vedení VVN 110 kV - V 1358 Pacov - Pelhřimov (stavební úpravy vedení ve stávající  
trase od stožáru č. 98 až k portálu v TR Pelhřimov, dočasné napájecí vedení (by-pass) mezi stožárem č. 187 a 
portálem TR Pelhřimov v délce 144 m) na pozemcích dle zjednodušené evidence dle přídělového plánu číslo 
695/10, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/11, 352/5, 352/6 a parcely zjednodušené evidence číslo  PK 349 díl 1 v 
kat. území Kámen u Pacova a na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 147 (ostatní plocha), 148 
(orná půda), 149 (ostatní plocha), 156 (trvalý travní porost), 157 (ostatní plocha), 161 (orná půda), 165/1 
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(ostatní plocha), 168 (trvalý travní porost), 169 (orná půda), 170 (orná půda), 172/1 (trvalý travní porost), 
267 (ostatní plocha), 268/6 (orná půda), 268/5 (orná půda), 268/3 (orná půda), 271/2 (ostatní plocha), 272 
(orná půda), 273 (orná půda), 274 (orná půda), 910 (ostatní plocha), 933/1 (vodní plocha) v kat. území 
Dubovice, pozemkové parcely parcelní číslo 296 (lesní pozemek), 328 (ostatní plocha), 346 (vodní plocha), 
347 (trvalý travní porost), 440/2 (ostatní plocha), 686/32 (ostatní plocha), 893/2 (ostatní plocha), 894/1 
(ostatní plocha), 895/2 (ostatní plocha), 899/1 (ostatní plocha), 900 (ostatní plocha), PK 326/1, PK 346, PK 
436, PK 437, PK 446, PK 447, PK 448, PK 449, PK 537, PK 538, PK 545/2, PK 550/2, PK 551/1, PK 562/1, 
PK 569, PK 577, PK 581/1, PK 582/1, PK 586/1, PK 587/1, PK 600/1, PK 606/1, PK 609/1, PK 613/1, PK 
615/1, PK 619, PK 620, PK 624, PK 625, PK 626, PK 627/2, PK 628, PK 629, PK 630, PK 633, PK 634, PK 
657, PK 686/11, PK 686/4, PK 686/3, PK 686/12, PK 686/9, PK 686/8, PK 686/2, PK 686/10, PK 686/31, PK 
686/1, PK 686/13, PK 686/5, PK 686/7, PK 686/6, PK 895, PK 898/1 v kat. území Kámen u Pacova, 
pozemkové parcely parcelní číslo 1082 (orná půda), 1186 (orná půda), 1188 (trvalý travní porost), 1189 
(ostatní plocha), 1190 (ostatní plocha), 1191 (orná půda), 1192 (ostatní plocha), 1214 (ostatní plocha), 1216 
(orná půda), 1217 (ostatní plocha), 1218 (orná půda), 1219 (orná půda), 1220 (orná půda), 1221 (ostatní 
plocha), 1222 (orná půda), 1223 (ostatní plocha), 1224 (ostatní plocha), 1226 (orná půda), 1228 (ostatní 
plocha), 1254 (trvalý travní porost), 1302 (trvalý travní porost), 1303 (vodní plocha), 1304 (orná půda), 1305 
(orná půda) v kat. území Leskovice, pozemkové parcely parcelní číslo 2135 (lesní pozemek), 2136 (orná 
půda), 2137 (trvalý travní porost), 2138 (orná půda), 2139 (orná půda), 2141 (orná půda), 2153 (orná půda), 
2154 (orná půda), 2155 (orná půda), 2156 (orná půda), 2157 (trvalý travní porost), 2158 (trvalý travní 
porost), 2159 (vodní plocha), 2160 (trvalý travní porost), 2161 (trvalý travní porost) v kat. území Moraveč, 
pozemkové parcely parcelní číslo 342 (orná půda), 344 (orná půda), 350/1 (orná půda), 350/9 (orná půda), 
356 (orná půda), 363 (orná půda), 374 (orná půda), 383 (orná půda), 397 (orná půda), 398 (orná půda), 409 
(orná půda), 415 (orná půda), 416 (orná půda), 423 (orná půda), 426 (orná půda), 427 (orná půda), 430/1 
(orná půda), 433 (orná půda), 435/1 (trvalý travní porost), 589/1 (trvalý travní porost), 600/2 (orná půda), 
600/5 (orná půda), 600/4 (orná půda), 600/3 (orná půda), 603 (orná půda), 606 (orná půda), 610 (orná půda), 
613 (orná půda), 614 (orná půda), 617 (orná půda), 619 (orná půda), 624 (orná půda), 626 (orná půda), 629 
(orná půda), 630 (orná půda), 632 (orná půda), 633 (orná půda), 634 (orná půda), 635 (orná půda), 636 (orná 
půda), 638 (orná půda), 942 (orná půda), 943 (orná půda), 948 (orná půda), 949 (orná půda), 956/2 (orná 
půda), 957/2 (orná půda), 960 (orná půda), 968 (orná půda), 973 (orná půda), 975 (orná půda), 983/21 (orná 
půda), 983/22 (orná půda), 983/4 (orná půda), 1003 (orná půda), 1030/30 (trvalý travní porost), 1030/37 
(trvalý travní porost), 1030/47 (trvalý travní porost), 1030/46 (trvalý travní porost), 1051/22 (orná půda), 
1051/35 (orná půda), 1051/30 (orná půda), 1051/26 (orná půda), 1051/23 (orná půda), 1051/29 (orná půda), 
1051/31 (orná půda), 1051/21 (orná půda), 1051/20 (orná půda), 1051/19 (orná půda), 1051/18 (orná půda), 
1051/17 (orná půda), 1051/1 (orná půda), 1224 (orná půda), 1330/21 (trvalý travní porost), 2007/1 (trvalý 
travní porost), 2009/5 (ostatní plocha), 2015/4 (ostatní plocha), 2019/3 (ostatní plocha), 2028/1 (ostatní 
plocha), 2078 (ostatní plocha), 2089/21 (vodní plocha), 2092/11 (vodní plocha), 2092/12 (vodní plocha), 
2092/17 (vodní plocha), 2092/14 (vodní plocha) v kat. území Nová Cerekev, pozemkové parcely parcelní číslo 
1023 (orná půda), 1031 (orná půda), 1041 (orná půda), 1044 (orná půda), 1050 (orná půda), 1059 (orná 
půda), 1060 (orná půda), 1062 (orná půda), 1075 (trvalý travní porost), 1077 (orná půda), 1117 (ostatní 
plocha), 1118 (ostatní plocha), 1222 (orná půda), 1247 (lesní pozemek), 1266 (lesní pozemek), 1276 (ostatní 
plocha), 1283 (lesní pozemek), 1303 (lesní pozemek), 1345 (ostatní plocha), 1545 (trvalý travní porost), 1547 
(orná půda) v kat. území Stanovice u Nové Cerekve, pozemkové parcely parcelní číslo 179/27 (orná půda), 
179/26 (orná půda), 179/31 (orná půda), 191/4 (orná půda), 192/6 (orná půda), 193/1 (trvalý travní porost), 
233/6 (trvalý travní porost), 233/7 (trvalý travní porost), 233/3 (trvalý travní porost), 234 (vodní plocha), 
235/8 (trvalý travní porost), 235/7 (trvalý travní porost), 236/13 (orná půda), 236/17 (orná půda), 236/15 
(orná půda), 236/16 (orná půda), 236/18 (orná půda), 236/19 (orná půda), 236/23 (orná půda), 236/14 (orná 
půda), 613/3 (ostatní plocha), 653 (ostatní plocha) v kat. území Šimpach, pozemkové parcely parcelní číslo 
2999/10 (ostatní plocha), 2999/6 (ostatní plocha), 2999/1 (orná půda), 2999/3 (ostatní plocha), 2999/4 (ostatní 
plocha), 3015 (orná půda), 3017 (orná půda), 3024/38 (ostatní plocha), 3024/114 (orná půda), 3024/113 (orná 
půda), 3024/39 (ostatní plocha), 3024/46 (ostatní plocha), 3024/47 (ostatní plocha), 3024/37 (ostatní plocha), 
3024/108 (orná půda), 3024/111 (orná půda), 3024/110 (orná půda), 3024/109 (orná půda), 3024/1 (orná 
půda), 3024/115 (orná půda), 3024/112 (orná půda), 3028/8 (ostatní plocha), 3028/7 (orná půda), 3471/2 
(ostatní plocha), 3472/1 (ostatní plocha) v kat. území Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 1/29 
(trvalý travní porost), 1/3 (trvalý travní porost), 1/1 (trvalý travní porost), 1/32 (trvalý travní porost), 1/30 
(trvalý travní porost), 3/1 (trvalý travní porost), 3/5 (trvalý travní porost), 13/1 (trvalý travní porost), 13/23 
(trvalý travní porost), 13/47 (trvalý travní porost), 13/32 (trvalý travní porost), 13/33 (trvalý travní porost), 
20/1 (trvalý travní porost), 70/2 (orná půda), 310/28 (orná půda), 310/30 (orná půda), 310/7 (orná půda), 
310/2 (orná půda), 322/1 (orná půda), 322/2 (orná půda), 331 (orná půda), 332/2 (ostatní plocha), 332/3 
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(ostatní plocha), 332/4 (ostatní plocha), 333 (orná půda), 334/3 (orná půda), 334/4 (orná půda), 336 (orná 
půda), 341 (orná půda), 360/7 (orná půda), 360/8 (orná půda), 363/1 (trvalý travní porost), 374 (orná půda), 
579/5 (orná půda), 579/37 (orná půda), 579/6 (ostatní plocha), 579/7 (orná půda), 579/11 (ostatní plocha), 
579/10 (zahrada), 579/9 (orná půda), 579/8 (orná půda), 580/4 (ostatní plocha), 580/1 (ostatní plocha), 685/61 
(ostatní plocha), 685/12 (ostatní plocha), 700/1 (orná půda), 700/8 (orná půda), 796/4 (ostatní plocha), 797/3 
(ostatní plocha), 797/1 (ostatní plocha), 805/4 (ostatní plocha), 805/1 (ostatní plocha), 805/6 (ostatní plocha), 
806 (ostatní plocha), 827/12 (orná půda), 827/11 (orná půda), 827/2 (orná půda), 827/6 (orná půda), 827/8 
(orná půda) v kat. území Starý Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 886 (ostatní plocha), 888 
(ostatní plocha), 889 (ostatní plocha), 890 (ostatní plocha), 894 (vodní plocha), 899 (orná půda), 900 (orná 
půda), 901 (orná půda), 902 (orná půda), 903 (orná půda), 904 (orná půda), 905 (orná půda), 906 (orná 
půda), 907 (orná půda), 908 (ostatní plocha), 909 (ostatní plocha), 910 (ostatní plocha), 954 (ostatní plocha), 
973 (orná půda), 976 (ostatní plocha), 989 (trvalý travní porost), 990 (orná půda), 992 (trvalý travní porost), 
993 (ostatní plocha), 997 (orná půda), 998 (orná půda), 999 (orná půda), 1003 (ostatní plocha) v kat. území 
Věžná, pozemkové parcely parcelní číslo 1089 (orná půda), 1091 (orná půda), 1093 (orná půda), 1094 (trvalý 
travní porost), 1099 (ostatní plocha), 1100 (orná půda), 1103 (trvalý travní porost), 1105 (trvalý travní 
porost), 1108 (orná půda), 1112 (lesní pozemek), 1114 (ostatní plocha), 1115 (ostatní plocha), 1117 (trvalý 
travní porost), 1118 (orná půda), 1119 (lesní pozemek), 1121 (vodní plocha), 1131 (ostatní plocha), 1149 
(ostatní plocha), 1152 (trvalý travní porost), 1153 (ostatní plocha), 1171 (ostatní plocha) v kat. území Vysoká 
Lhota, pozemkové parcely parcelní číslo 624 (trvalý travní porost), 625 (trvalý travní porost), 626 (ostatní 
plocha), 631 (orná půda), 634 (orná půda), 635 (ostatní plocha), 636 (trvalý travní porost), 637 (trvalý travní 
porost), 639 (ostatní plocha), 640 (ostatní plocha), 649 (ostatní plocha), 651 (trvalý travní porost), 652 (trvalý 
travní porost), 654 (ostatní plocha), 658 (orná půda) a 659 (orná půda) v kat. území Zlátenka. 
 
Stavba bude obsahovat: 
Stavba se nachází v katastrálních území Šimpach, Věžná, Kámen u Pacova, Vysoká Lhota, Zlátenka, Moraveč, 
Leskovice, Nová Cerekev, Stanovice u Nové Cerekve, Dubovice, Starý Pelhřimov, Pelhřimov. Území stavby je 
charakterizováno zvlněným až kopcovitým terénem s výškovými kótami v rozmezí 520 - 630 m.n.m. Záměr vede z 
převážné většiny přes zemědělsky využívané pozemky, lesní průseky, vodní plochy, extravilány obcí, v 
katastrálním území obce Starý Pelhřimov, projde intravilánem této obce. Vedení křižuje komunikace, železnici a 
vodní plochy. Stavební úpravy vedení začínají na odbočném st.č. 98 v k. ú. Šimpach, trasa linky vede východním 
směrem, v celkové délce cca 17,2 km a končí napojením vedení na portál rozvodny 110/22 kV Pelhřimov.  

Jedná se o stavební úpravy vedení 110 kV ve stávající trase. Průběh trasy vedení  zůstává zachován. Stávající trasa 
plně respektuje koridor pro stavební úpravy na vedení 110 kV TR Pelhřimov - TR Tábor, který je uveden v 
Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina o šířce 400 m. Projektovaná trasa vedení 110 kV tento koridor plně 
akceptuje včetně ochranného pásma. Projektované vedení bude jednoduché, postavené na pozinkovaných 
jednodříkových příhradových stožárech. Rozmístění stožárových míst bude zachováno, dojde pouze k dílčím 
posunům nosných stožárů. St.č. 103 (cca 66 m směrem ke st.č. 102), je navržen k posunu z důvodu existence 
zvláště chráněného území Kejtovské louky, v kterém se stávající st.č. 103 nachází. St.č. 120 (cca 15 m směrem ke 
st.č. 121) je navržen k posunu z důvodu koordinace s projektem ZVN V406/407, který v této lokalitě kříží linku 
V1358. St. č. 182 (cca 3 m směrem ke st.č. 183), je navržen k posunu z důvodu vhodnějšího založení stožáru, 
vzhledem k existenci místní komunikace a chodníku. Na základě zákona 458/200Sb. - Energetický zákon, je 
projektovaná stavba chráněna ochranným pásmem. Ochranné pásmo elektrického venkovního vedení je vymezeno 
svislými rovinami, vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče. Stávající ochranné 
pásmo je ve vzdálenosti 15 m od krajního vodiče. Součástí stavby je 83 stožárů typu „soudek“, 13 stožárů je 
navrženo jako výztužných, rohových, jeden jako odbočný (st.č. 186), zbytek jako stožáry nosné. Výška stožárů nad 
terénem se pohybuje v rozpětí od 26,0 - 38,0 m. Stožáry jsou stabilizovány pomocí odstupňovaných betonových 
základů, hloubka základové spáry u kotevních stožárů je 3,0 m pod úrovní terénu, u nosných stožárů je 2,05 m pod 
úrovní terénu.  Pro nové vedení 110 kV budou použity nově vyvinuté stožáry dle typizační směrnice stožárů 2 x 
110 kV konfigurace soudek pro sítě 110 kV E.ON Distribuce a.s. dle ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19 pro 
vodiče 243-AL1/39-ST1A s úzkým čtvercovým nebo obdélníkovým dříkem a blokovými základy, jejichž plocha v 
úrovni terénu a do hloubky alespoň 0,5 m činí maximálně u nosných stožárů 6,25 m2 a u kotevních stožárů 7,84 m2. 
Základy stožárů jsou založeny v hloubce T = 2,05 m u nosných stožárů, T = 3,0m u kotevních, odbočných stožárů. 
Základy stožárů budou zhotoveny z prostého betonu ČSN EN 206 - 1 kvality C 20/25 a C 30/37 na místě 
zabetonováním základové patky do předem vykopané jámy. Pro usazení základového dílu se použijí betonové 
dlaždice rozměru 500x500x100 mm. Základ je hřibového tvaru se spodní širší deskou. Horní užší část vystupuje 
nad terén do výšky 50 cm a je na povrchu zakončena 15 cm vysokým jehlanem, aby voda ze základu odtékala. 
Celková délka vedení je 17,2 km. Použité fázové vodiče budou typu 3x 243-AL1/39-ST1A, jako zemnící lano bude 
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použito kombinované zemnící lano typu OPGW 2x24(AL4/A20 SA 96/57 - 14.  

 
Stožáry jsou umístěny na těchto pozemcích: 
Kat. území Šimpach: 236/19 (stožár č. 98), 236/13 a 236/14 (stožár č. 99), 235/7 (stožár č. 100), 233/3 a 233/7 
(stožár č. 101), 179/26 a 179/31 (stožár č. 102), 193/1 (stožár č. 103). 
 Kat. území Věžná: 899 (stožár č. 104), 904 (stožár č. 105), 907 a 909 (stožár č. 106), 989 (stožár č. 107),  990 
(stožár č. 108), 999 (stožár č. 109). 
Kat. území Kámen u Pacova: 900 a PK 686/31 (stožár č. 110), 899/1 a PK 634 (stožár č. 111), PK 628 a PK 898/1 
(stožár č. 112), PK 577 a PK 569 (stožár č. 113), PK 538, PK 895 a 895/2 (stožár č. 114), 440/2 a 894/1 (stožár č. 
115), PK 349 díl 1 a přídělový plán 352/4 (stožár č. 116), 347 (stožár č. 117), PK 326/1 (stožár č. 118, 119, 120), 
296 (stožár č. 121). 
Kat. území Vysoká Lhota: 1112 (stožár č. 122), 1131 a 1105 (stožár č. 123), 1115 (stožár č. 124), 1091 a 1100 
(stožár č. 125), 1108 (stožár č. 126), 1152 (stožár č. 127). 
Kat. území Zlátenka: 624 (stožár č. 128), 634 a 635 (stožár č. 129), 640 (stožár č. 130), 6562 (stožár č. 131, 132), 
658 (stožár č. 133), 654 (stožár č. 133). 
Kat. území Moraveč: 2135 a 2137 (stožár č. 134), 2141 (stožár č. 135, 136), 2153 (stožár č. 137), 2155 (stožár č. 
138), 2161 (stožár č. 139). 
Kat. území Leskovice: 1304 a 1305 (stožár č. 140), 1305 (stožár č. 141), 1216 (stožár č. 142), 1219 (stožár č. 143), 
1220 (stožár č. 144), 1222 (stožár č. 145), 1223 (stožár č. 146), 1191 (stožár č. 147). 
Kat. území Nová Cerekev: 342 a 344 (stožár č. 148), 363 a 374 (stožár č. 149), 409 a 415 (stožár č. 150), 435/1 
(stožár č. 151), 600/5 (stožár č. 152), 614 a 617 (stožár č. 153), 629 a 630 (stožár č. 154), 1051/1 (stožár č. 155), 
1051/19 a 1051/18 (stožár č. 156), 942 a 943 (stožár č. 157), 960 a 968 (stožár č. 158), 983/21 (stožár č. 159),  
983/22 (stožár č. 160), 1330/21 (stožár č. 161). 
Kat. území Stanovice u Nové Cerekve: 1060 (stožár č. 162), 1547 (stožár č. 163), 1044 (stožár č. 164), 1062 (stožár 
č. 165), 1059 (stožár č. 166), 1247 (stožár č. 167), 1283 a 1276 (stožár č. 168). 
Kat. území Dubovice: 172/1 a 168 (stožár č. 169), 161 (stožár č. 170), 274 (stožár č. 171), 268/6 (stožár č. 172). 
Trasa mezi stožáry č. 172 -176 je řešena jako přeložka v nové trase samostatným územním řízením. 
Kat. území Starý Pelhřimov: 341 (stožár č. 176, 177), 360/7 (stožár č. 178), 334/4 (stožár č. 179), 805/1 a 333 
(stožár č. 180), 579/6 (stožár č. 181), 13/23 (stožár č. 182), 700/8 a 700/1 (stožár č. 183), 827/8 (stožár č. 184). 
Kat. území Pelhřimov: 2999/4 (stožár č. 185), 3024/110 (stožár č. 186). 
 
Ochranné pásmo bude, kromě v názvu stavby vyjmenovaných pozemků, zasahovat ještě na tyto pozemky 
katastru nemovitostí: 
Kat. území Šimpach: 236/1, 235/3, 233/2, 179/22, 192/5. 
Kat. území Věžná: 1072, 1073, 934, 933. 
Kat. území Kámen u Pacova: 686/33, PK 686/30, PK 697/1, PK 699/1, PK 699/2, přídělový plán 695/9, PK 580/1, 
PK 568/1, PK 566/2, PK 656/1, PK 563/1, PK 562/2, 534, PK 435, PK 427, PK 428, přídělový plán 352/7. 
Kat. území Vysoká Lhota: 1122, 1123, 1098. 
Kat. území Leskovice: 1215, 1279, 1236, 1229. 
Kat. území Nová Cerekev: 284, 600/9, 1051/24, 1030/52, 1030/53, 1051/34, 1030/62, 1030/26, 2092/15, 1030/48, 
935, 959, 1247, 1330/23, 2089/23. 
Kat. území Stanovice u Nové Cerekve: 1053, 1205, 1261. 
Kat. území Dubovice: 163, 146/4, 271/1, 270/1, 265/1, 265/2, 916/5. 
Kat. území Starý Pelhřimov: 318, 320/1, 805/3, 322/3, 349/6, 349/5, 360/6, 310/31, 363/3, 805/5, 328, 332/1, 
310/9, 310/18, 71/1, 1/10, 1/6, 1/5, 1/31, 583/1, 583/3, 583/6, 591/4, 13/29, 13/35, 13/46, 680/2, 827/4, 827/10, 
837/3, 827/3, 837/2. 
Kat. území Pelhřimov: 2983/110, 2999/5, 3472/19, 3013, 3024/40, 3024/89, 3024/107, 3024/16. 

 

Podmiňující stavbou, která proběhne v rámci stavebních úprav, je zřízení dočasného provizorního vedení 
(by-passu) 2x110 kV. By-pass bude napojen v rozpětí mezi st.č. 186 - 187 linky V1359 a zaústěn na portál TR 
Pelhřimov. Stavba je projektována jako dočasná a to po dobu cca 1,5 měsíce. Účelem stavby by-passu je 
zabezpečení dodávky elektrické energie do TR Pelhřimov během stavebních úprav vedení V1358. Dočasné 
provizorní vedení bude vybudováno jako jeden úsek dvojitého vedení 110 kV v celkové délce cca 144 m. 
By-passové vedení bude sestavěné z kotevních a nosného stožárů typu „portál“. Stožár je položen na dřevěných 
pražcích s délkou jednoho pražce 1,5 m. Jsou vyskládané vedle sebe v šířce 1,5 m. Pražce jsou umístěny na 
vodorovné ploše dosažené terénními úpravami. Pod pražcem se vybere ornice do hloubky max. 0,3 m. Kotvení je 
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zajištěno pomocí 8 ks kotevních lan. Pro dočasné provizorní vedení (by-pass) budou použity fázové vodiče (FV) 
typu 243-AL1/39-ST1A.  
 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: dle zjednodušené evidence dle přídělového plánu číslo 695/10, 352/1, 
352/2, 352/3, 352/4, 352/11, 352/5, 352/6 a parcely zjednodušené evidence číslo  PK 349 díl 1 v kat. území Kámen 
u Pacova a  na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 147 (ostatní plocha), 148 (orná půda), 149 (ostatní 
plocha), 156 (trvalý travní porost), 157 (ostatní plocha), 161 (orná půda), 165/1 (ostatní plocha), 168 (trvalý travní 
porost), 169 (orná půda), 170 (orná půda), 172/1 (trvalý travní porost), 267 (ostatní plocha), 268/3 (orná půda), 
268/5 (orná půda), 268/6 (orná půda), 271/2 (ostatní plocha), 272 (orná půda), 273 (orná půda), 274 (orná půda), 
910 (ostatní plocha), 933/1 (vodní plocha) v kat. území Dubovice, pozemkové parcely parcelní číslo 296 (lesní 
pozemek), 328 (ostatní plocha), 346 (vodní plocha), 347 (trvalý travní porost), 440/2 (ostatní plocha), 686/32 
(ostatní plocha), 893/2 (ostatní plocha), 894/1 (ostatní plocha), 895/2 (ostatní plocha), 899/1 (ostatní plocha), 900 
(ostatní plocha), PK 326/1, PK 346, PK 436, PK 437, PK 446, PK 447, PK 448, PK 449, PK 537, PK 538, PK 
545/2, PK 550/2, PK 551/1, PK 562/1, PK 569, PK 577, PK 581/1, PK 582/1, PK 586/1, PK 587/1, PK 600/1, PK 
606/1, PK 609/1, PK 613/1, PK 615/1, PK 619, PK 620, PK 624, PK 625, PK 626, PK 627/2, PK 628, PK 629, PK 
630, PK 633, PK 634, PK 657, PK 686/1, PK 686/31, PK 686/5, PK 686/10, PK 686/13, PK 686/6, PK 686/7, PK 
686/3, PK 686/4, PK 686/11, PK 686/12, PK 686/2, PK 686/8, PK 686/9, PK 895, PK 898/1 v kat. území Kámen u 
Pacova, pozemkové parcely parcelní číslo 1082 (orná půda), 1186 (orná půda), 1188 (trvalý travní porost), 1189 
(ostatní plocha), 1190 (ostatní plocha), 1191 (orná půda), 1192 (ostatní plocha), 1214 (ostatní plocha), 1216 (orná 
půda), 1217 (ostatní plocha), 1218 (orná půda), 1219 (orná půda), 1220 (orná půda), 1221 (ostatní plocha), 1222 
(orná půda), 1223 (ostatní plocha), 1224 (ostatní plocha), 1226 (orná půda), 1228 (ostatní plocha), 1254 (trvalý 
travní porost), 1302 (trvalý travní porost), 1303 (vodní plocha), 1304 (orná půda), 1305 (orná půda) v kat. území 
Leskovice, pozemkové parcely parcelní číslo 2135 (lesní pozemek), 2136 (orná půda), 2137 (trvalý travní porost), 
2138 (orná půda), 2139 (orná půda), 2141 (orná půda), 2153 (orná půda), 2154 (orná půda), 2155 (orná půda), 2156 
(orná půda), 2157 (trvalý travní porost), 2158 (trvalý travní porost), 2159 (vodní plocha), 2160 (trvalý travní 
porost), 2161 (trvalý travní porost) v kat. území Moraveč, pozemkové parcely parcelní číslo 342 (orná půda), 344 
(orná půda), 350/9 (orná půda), 350/1 (orná půda), 356 (orná půda), 363 (orná půda), 374 (orná půda), 383 (orná 
půda), 397 (orná půda), 398 (orná půda), 409 (orná půda), 415 (orná půda), 416 (orná půda), 423 (orná půda), 426 
(orná půda), 427 (orná půda), 430/1 (orná půda), 433 (orná půda), 435/1 (trvalý travní porost), 589/1 (trvalý travní 
porost), 600/4 (orná půda), 600/3 (orná půda), 600/5 (orná půda), 600/2 (orná půda), 603 (orná půda), 606 (orná 
půda), 610 (orná půda), 613 (orná půda), 614 (orná půda), 617 (orná půda), 619 (orná půda), 624 (orná půda), 626 
(orná půda), 629 (orná půda), 630 (orná půda), 632 (orná půda), 633 (orná půda), 634 (orná půda), 635 (orná půda), 
636 (orná půda), 638 (orná půda), 942 (orná půda), 943 (orná půda), 948 (orná půda), 949 (orná půda), 956/2 (orná 
půda), 957/2 (orná půda), 960 (orná půda), 968 (orná půda), 973 (orná půda), 975 (orná půda), 983/4 (orná půda), 
983/22 (orná půda), 983/21 (orná půda), 1003 (orná půda), 1030/47 (trvalý travní porost), 1030/46 (trvalý travní 
porost), 1030/37 (trvalý travní porost), 1030/30 (trvalý travní porost), 1051/1 (orná půda), 1051/19 (orná půda), 
1051/20 (orná půda), 1051/17 (orná půda), 1051/18 (orná půda), 1051/31 (orná půda), 1051/21 (orná půda), 
1051/35 (orná půda), 1051/22 (orná půda), 1051/29 (orná půda), 1051/30 (orná půda), 1051/26 (orná půda), 
1051/23 (orná půda), 1224 (orná půda), 1330/21 (trvalý travní porost), 2007/1 (trvalý travní porost), 2009/5 (ostatní 
plocha), 2015/4 (ostatní plocha), 2019/3 (ostatní plocha), 2028/1 (ostatní plocha), 2078 (ostatní plocha), 2089/21 
(vodní plocha), 2092/14 (vodní plocha), 2092/17 (vodní plocha), 2092/11 (vodní plocha), 2092/12 (vodní plocha) v 
kat. území Nová Cerekev, pozemkové parcely parcelní číslo 1023 (orná půda), 1031 (orná půda), 1041 (orná půda), 
1044 (orná půda), 1050 (orná půda), 1059 (orná půda), 1060 (orná půda), 1062 (orná půda), 1075 (trvalý travní 
porost), 1077 (orná půda), 1117 (ostatní plocha), 1118 (ostatní plocha), 1222 (orná půda), 1247 (lesní pozemek), 
1266 (lesní pozemek), 1276 (ostatní plocha), 1283 (lesní pozemek), 1303 (lesní pozemek), 1345 (ostatní plocha), 
1545 (trvalý travní porost), 1547 (orná půda) v kat. území Stanovice u Nové Cerekve, pozemkové parcely parcelní 
číslo 179/26 (orná půda), 179/31 (orná půda), 179/27 (orná půda), 191/4 (orná půda), 192/6 (orná půda), 193/1 
(trvalý travní porost), 233/3 (trvalý travní porost), 233/6 (trvalý travní porost), 233/7 (trvalý travní porost), 234 
(vodní plocha), 235/8 (trvalý travní porost), 235/7 (trvalý travní porost), 236/19 (orná půda), 236/18 (orná půda), 
236/14 (orná půda), 236/23 (orná půda), 236/15 (orná půda), 236/13 (orná půda), 236/17 (orná půda), 236/16 (orná 
půda), 613/3 (ostatní plocha), 653 (ostatní plocha) v kat. území Šimpach, pozemkové parcely parcelní číslo 2999/3 
(ostatní plocha), 2999/4 (ostatní plocha), 2999/6 (ostatní plocha), 2999/1 (orná půda), 2999/10 (ostatní plocha), 
3015 (orná půda), 3017 (orná půda), 3024/112 (orná půda), 3024/111 (orná půda), 3024/110 (orná půda), 3024/113 
(orná půda), 3024/1 (orná půda), 3024/115 (orná půda), 3024/114 (orná půda), 3024/37 (ostatní plocha), 3024/38 
(ostatní plocha), 3024/39 (ostatní plocha), 3024/47 (ostatní plocha), 3024/109 (orná půda), 3024/108 (orná půda), 
3024/46 (ostatní plocha), 3028/7 (orná půda), 3028/8 (ostatní plocha), 3471/2 (ostatní plocha), 3472/1 (ostatní 
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plocha) v kat. území Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 1/30 (trvalý travní porost), 1/1 (trvalý travní 
porost), 1/32 (trvalý travní porost), 1/29 (trvalý travní porost), 1/3 (trvalý travní porost), 3/5 (trvalý travní porost), 
3/1 (trvalý travní porost), 13/32 (trvalý travní porost), 13/33 (trvalý travní porost), 13/47 (trvalý travní porost), 13/1 
(trvalý travní porost), 13/23 (trvalý travní porost), 20/1 (trvalý travní porost), 70/2 (orná půda), 310/2 (orná půda), 
310/7 (orná půda), 310/28 (orná půda), 310/30 (orná půda), 322/2 (orná půda), 322/1 (orná půda), 331 (orná půda), 
332/3 (ostatní plocha), 332/4 (ostatní plocha), 332/2 (ostatní plocha), 333 (orná půda), 334/4 (orná půda), 334/3 
(orná půda), 336 (orná půda), 341 (orná půda), 360/8 (orná půda), 360/7 (orná půda), 363/1 (trvalý travní porost), 
374 (orná půda), 579/8 (orná půda), 579/10 (zahrada), 579/9 (orná půda), 579/37 (orná půda), 579/7 (orná půda), 
579/5 (orná půda), 579/11 (ostatní plocha), 579/6 (ostatní plocha), 580/1 (ostatní plocha), 580/4 (ostatní plocha), 
685/12 (ostatní plocha), 685/61 (ostatní plocha), 700/8 (orná půda), 700/1 (orná půda), 796/4 (ostatní plocha), 
797/1 (ostatní plocha), 797/3 (ostatní plocha), 805/6 (ostatní plocha), 805/4 (ostatní plocha), 805/1 (ostatní plocha), 
806 (ostatní plocha), 827/6 (orná půda), 827/2 (orná půda), 827/8 (orná půda), 827/11 (orná půda), 827/12 (orná 
půda) v kat. území Starý Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 886 (ostatní plocha), 888 (ostatní plocha), 
889 (ostatní plocha), 890 (ostatní plocha), 894 (vodní plocha), 899 (orná půda), 900 (orná půda), 901 (orná půda), 
902 (orná půda), 903 (orná půda), 904 (orná půda), 905 (orná půda), 906 (orná půda), 907 (orná půda), 908 (ostatní 
plocha), 909 (ostatní plocha), 910 (ostatní plocha), 954 (ostatní plocha), 973 (orná půda), 976 (ostatní plocha), 989 
(trvalý travní porost), 990 (orná půda), 992 (trvalý travní porost), 993 (ostatní plocha), 997 (orná půda), 998 (orná 
půda), 999 (orná půda), 1003 (ostatní plocha) v kat. území Věžná, pozemkové parcely parcelní číslo 1089 (orná 
půda), 1091 (orná půda), 1093 (orná půda), 1094 (trvalý travní porost), 1099 (ostatní plocha), 1100 (orná půda), 
1103 (trvalý travní porost), 1105 (trvalý travní porost), 1108 (orná půda), 1112 (lesní pozemek), 1114 (ostatní 
plocha), 1115 (ostatní plocha), 1117 (trvalý travní porost), 1118 (orná půda), 1119 (lesní pozemek), 1121 (vodní 
plocha), 1131 (ostatní plocha), 1149 (ostatní plocha), 1152 (trvalý travní porost), 1153 (ostatní plocha), 1171 
(ostatní plocha) v kat. území Vysoká Lhota, pozemkové parcely parcelní číslo 624 (trvalý travní porost), 625 
(trvalý travní porost), 626 (ostatní plocha), 631 (orná půda), 634 (orná půda), 635 (ostatní plocha), 636 (trvalý 
travní porost), 637 (trvalý travní porost), 639 (ostatní plocha), 640 (ostatní plocha), 649 (ostatní plocha), 651 
(trvalý travní porost), 652 (trvalý travní porost), 654 (ostatní plocha), 658 (orná půda) a 659 (orná půda) v kat. 
území Zlátenka.  
 
2. Stavba bude umístěna následujícím způsobem: Jedná se o stavební úpravy vedení 110 kV ve stávající trase. 
Průběh trasy vedení  zůstává zachován. Stavba začíná na odbočném st.č. 98 na pozemku číslo 236/19 v k. ú. 
Šimpach, trasa linky vede východním směrem, v celkové délce cca 17,2 km a končí napojením vedení na portál 
rozvodny 110/22 kV Pelhřimov. Projektované vedení bude jednoduché, postavené na pozinkovaných 
jednodříkových příhradových stožárech. Rozmístění stožárových míst bude zachováno, dojde pouze k dílčím 
posunům nosných stožárů. St.č. 103 (cca 66 m směrem ke st.č. 102), je navržen k posunu z důvodu existence 
zvláště chráněného území Kejtovské louky, v kterém se stávající st.č. 103 nachází. St.č. 120 (cca 15 m směrem ke 
st.č. 121) je navržen k posunu z důvodu koordinace s projektem ZVN V406/407, který v této lokalitě kříží linku 
V1358. St. č. 182 (cca 3 m směrem ke st.č. 183), je navržen k posunu z důvodu vhodnějšího založení stožáru, 
vzhledem k existenci místní komunikace a chodníku. Součástí stavby je 83 stožárů typu „soudek“, 13 stožárů je 
navrženo jako výztužných, rohových, jeden jako odbočný (st.č. 186), zbytek jako stožáry nosné. Výška stožárů nad 
terénem se pohybuje v rozpětí od 26,0 - 38,0 m.  Stožáry jsou stabilizovány pomocí odstupňovaných betonových 
základů, hloubka základové spáry u kotevních stožárů je 3,0 m pod úrovní terénu, u nosných stožárů je 2,05 m pod 
úrovní terénu, jejich plocha v úrovni terénu a do hloubky alespoň 0,5 m činí maximálně u nosných stožárů 6,25 m2 
a u kotevních stožárů 7,84 m2. Použité fázové vodiče budou typu 3x 243-AL1/39-ST1A, jako zemnící lano bude 
použito kombinované zemnící lano typu OPGW 2x24(AL4/A20 SA 96/57 - 14.  
Stožáry budou místěny na těchto pozemcích dle katastru nemovitostí: 
Kat. území Šimpach: 236/19 (stožár č. 98), 236/13 a 236/14 (stožár č. 99), 235/7 (stožár č. 100), 233/3 a 233/7 
(stožár č. 101), 179/26 a 179/31 (stožár č. 102), 193/1 (stožár č. 103). 
Kat. území Věžná: 899 (stožár č. 104), 904 (stožár č. 105), 907 a 909 (stožár č. 106), 989 (stožár č. 107),  990 
(stožár č. 108), 999 (stožár č. 109). 
Kat. území Kámen u Pacova: 900 a PK 686/31 (stožár č. 110), 899/1 a PK 634 (stožár č. 111), PK 628 a PK 898/1 
(stožár č. 112), PK 577 a PK 569 (stožár č. 113), PK 538, PK 895 a 895/2 (stožár č. 114), 440/2 a 894/1 (stožár č. 
115), PK 349 díl 1 a přídělový plán 352/4 (stožár č. 116), 347 (stožár č. 117), PK 326/1 (stožár č. 118, 119, 120), 
296 (stožár č. 121). 
Kat. území Vysoká Lhota: 1112 (stožár č. 122), 1131 a 1105 (stožár č. 123), 1115 (stožár č. 124), 1091 a 1100 
(stožár č. 125), 1108 (stožár č. 126), 1152 (stožár č. 127). 
Kat. území Zlátenka: 624 (stožár č. 128), 634 a 635 (stožár č. 129), 640 (stožár č. 130), 6562 (stožár č. 131, 132), 
658 (stožár č. 133), 654 (stožár č. 133). 
Kat. území Moraveč: 2135 a 2137 (stožár č. 134), 2141 (stožár č. 135, 136), 2153 (stožár č. 137), 2155 (stožár č. 
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138), 2161 (stožár č. 139). 
Kat. území Leskovice: 1304 a 1305 (stožár č. 140), 1305 (stožár č. 141), 1216 (stožár č. 142), 1219 (stožár č. 143), 
1220 (stožár č. 144), 1222 (stožár č. 145), 1223 (stožár č. 146), 1191 (stožár č. 147). 
Kat. území Nová Cerekev: 342 a 344 (stožár č. 148), 363 a 374 (stožár č. 149), 409 a 415 (stožár č. 150), 435/1 
(stožár č. 151), 600/5 (stožár č. 152), 614 a 617 (stožár č. 153), 629 a 630 (stožár č. 154), 1051/1 (stožár č. 155), 
1051/19 a 1051/18 (stožár č. 156), 942 a 943 (stožár č. 157), 960 a 968 (stožár č. 158), 983/21 (stožár č. 159),  
983/22 (stožár č. 160), 1330/21 (stožár č. 161). 
Kat. území Stanovice u Nové Cerekve: 1060 (stožár č. 162), 1547 (stožár č. 163), 1044 (stožár č. 164), 1062 (stožár 
č. 165), 1059 (stožár č. 166), 1247 (stožár č. 167), 1283 a 1276 (stožár č. 168). 
Kat. území Dubovice: 172/1 a 168 (stožár č. 169), 161 (stožár č. 170), 274 (stožár č. 171), 268/6 (stožár č. 172). 
Trasa mezi stožáry č. 172 -176 je řešena jako přeložka v nové trase samostatným územním řízením. 
Kat. území Starý Pelhřimov: 341 (stožár č. 176, 177), 360/7 (stožár č. 178), 334/4 (stožár č. 179), 805/1 a 333 
(stožár č. 180), 579/6 (stožár č. 181), 13/23 (stožár č. 182), 700/8 a 700/1 (stožár č. 183), 827/8 (stožár č. 184). 
Kat. území Pelhřimov: 2999/4 (stožár č. 185), 3024/110 (stožár č. 186). 
 
Na základě zákona 458/200Sb. - Energetický zákon, je projektovaná stavba chráněna ochranným pásmem. 
Ochranné pásmo elektrického venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými po obou stranách 
vedení ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče.  
Ochranné pásmo bude, kromě v názvu stavby vyjmenovaných pozemků, zasahovat ještě na tyto pozemky katastru 
nemovitostí: 
Kat. území Šimpach: 236/1, 235/3, 233/2, 179/22, 192/5. 
Kat. území Věžná: 1072, 1073, 934, 933. 
Kat. území Kámen u Pacova: 686/33, PK 686/30, PK 697/1, PK 699/1, PK 699/2, přídělový plán 695/9, PK 580/1, 
PK 568/1, PK 566/2, PK 656/1, PK 563/1, PK 562/2, 534, PK 435, PK 427, PK 428, přídělový plán 352/7. 
Kat. území Vysoká Lhota: 1122, 1123, 1098. 
Kat. území Leskovice: 1215, 1279, 1236, 1229. 
Kat. území Nová Cerekev: 284, 600/9, 1051/24, 1030/52, 1030/53, 1051/34, 1030/62, 1030/26, 2092/15, 1030/48, 
935, 959, 1247, 1330/23, 2089/23. 
Kat. území Stanovice u Nové Cerekve: 1053, 1205, 1261. 
Kat. území Dubovice: 163, 146/4, 271/1, 270/1, 265/1, 265/2, 916/5. 
Kat. území Starý Pelhřimov: 318, 320/1, 805/3, 322/3, 349/6, 349/5, 360/6, 310/31, 363/3, 805/5, 328, 332/1, 
310/9, 310/18, 71/1, 1/10, 1/6, 1/5, 1/31, 583/1, 583/3, 583/6, 591/4, 13/29, 13/35, 13/46, 680/2, 827/4, 827/10, 
837/3, 827/3, 837/2. 
Kat. území Pelhřimov: 2983/110, 2999/5, 3472/19, 3013, 3024/40, 3024/89, 3024/107, 3024/16. 
 
Podmiňující stavbou, která proběhne v rámci stavebních úprav, je zřízení dočasného provizorního vedení 
(by-passu) 2x110 kV. By-pass bude napojen v rozpětí mezi st.č. 186 - 187 linky V1359 a zaústěn na portál TR 
Pelhřimov. Stavba je projektována jako dočasná a to po dobu cca 1,5 měsíce. Dočasné provizorní vedení bude 
vybudováno jako jeden úsek dvojitého vedení 110 kV v celkové délce cca 144 m. By-passové vedení bude 
sestavěné z kotevních a nosného stožárů typu „portál“. Stožár je položen na dřevěných pražcích s délkou jednoho 
pražce 1,5 m. Jsou vyskládané vedle sebe v šířce 1,5 m. Pražce jsou umístěny na vodorovné ploše dosažené 
terénními úpravami. Pod pražcem se vybere ornice do hloubky max. 0,3 m. Kotvení je zajištěno pomocí 8 ks 
kotevních lan. Pro dočasné provizorní vedení (by-pass) budou použity fázové vodiče (FV) typu 243-AL1/39-ST1A. 
By-pass bude umístěn na pozemcích číslo 3028/7, 3028/8, 3024/112, 3024/113, 3024/1, 3024/114 a 3024/115 v kat. 
území Pelhřimov. 
Umístění a trasa stavby je patrná ze situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou stavebník obdrží po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 
 
4. V případě zásahu do veřejných ploch, komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a 
správce. Rovněž zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. 
 
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č.501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy 
na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. 
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6. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při 
provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní 
zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování 
terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 
 
7. Před prováděním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras 
podzemních vedení - elektronické komunikace, vedení VN, NN, plynovod, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, 
přípojky inž. sítí.  Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací 
byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, 
který stanoví další podmínky pro provádění prací. 
 
8. Před zahájením stavby bude vytýčena poloha stavby odborně způsobilou osobou. 
 
9. Zahájení stavebních prací ohlásíte vlastníkům dotčených pozemků min. 14 dní předem. 
 
10. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům. 
 
11. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým 
nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů 
provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, zhotoviteli 
archeologického průzkumu, popřípadě archeologickému ústavu. Provádění stavby musí být do doby rozhodnutí o 
nálezu příslušným správním orgánem přerušeno. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č.20/1987 Sb., 
O státní památkové péči, v platném znění. (podmínky provedení archeologického průzkumu apod.)  
 
12. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být 
likvidovány spalováním na místě). Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO. 
 
13. Budou splněny podmínky souhlasu Drážního úřadu Plzeň č.j- ML-SOL0056/15-2/Jz, DUCR-3393/15/Jz ze dne 
20.1.2015: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3. Na stavbě nesmějí být umístěna světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky 
nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při 
provádění stavby v obvodu dráhy (tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod.) 
je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu 
stavby zasahující do obvodu dráhy. 
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 
7 odst. zákona č. 266/1997 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. zn. M18416-16031118 ze dne 27.10.2014: 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení bude zajištěno 
 1) Zakreslení plynárenského zařízení do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře 
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma 
trvale informováni. 
 2) Objednání přesného vytýčení trasy vedení v trénu provozovatelem zařízení nejméně 14 dní před zahájením 
prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je 
investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu  ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců 
ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení plynovodu a katodové ochrany  zajistí Pavel Skalník, tel. 
56531-4481, email: pavel.sklanik@eon.cz. 
 3) Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich 
upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v  ochranném pásmu nesmí  používat žádné 
mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.) 
 4)  Provádění vlastních výkopových prací v zásypu v souladu s ČSN 73 3050 (NTP s STP - zapískování potrubí, 
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materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem). 
 5) Vhodné zabezpečení  odkrytého plynovodu a souvisejících zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho 
poškození. Další podmínky zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo jeho odkrytí. 
 6) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v 
projektové dokumentaci musí odpovídat  ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 
007-1,2,3,4, TPG 702 01-03, ČSN 73 6005, TPG 92021 a souvisejících předpisů při umisťování objektů a při 
provádění zemních prací. 
 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížení, souběhu před záhozem výkopu, o kontrole bude proveden zápis. 
Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora. 
 8) Po skrývce stávajícího  terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni 
zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.  
 9) Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu. 
 10) ) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, po 
předchozí dohodě s oddělením Rozvoje výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu. 
 11) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno 
jinak. 
 12) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECZR na telefonní čísla 
1239. 
 
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. zn. M18416-1603118 ze dne 27.10.2014: 
 Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční 
soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek: 
 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste 
povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob 
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 
 1. V OP elektrické stanice, nadzemním a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně 
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto 
rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 
 c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob 
 d) provádět činnosti, které by neumožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 
 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení 
prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa 
křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující 
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 
 3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v 
blízkosti kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací 
povinen provést výkop nezbytného počtu kopaných sond, podle pokynů  zaměstnanců ECZR, tel. 565 314 425. 
 4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů 
s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo 
nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníku ECZR. Další 
podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 
příslušným ČSN. 
 7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden 
zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení 
odstraňovány na náklady investora stavby. 
 8. Po dokončení musí být stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy 
odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 
0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61936-1. 
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení dále zakázáno: 
 a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby nebo umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož 
i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
 b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
 c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
 d) u podzemních vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
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 10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a 
NN, bude před jejich zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví 
bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá 
stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem 
Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního kabelu bude konzultována s útvarem Správa 
přenosů dat a radiové sítě. 
 11. Veškeré práce s mechanizací, jejíchž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 
22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu a vypnutí 
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. 
 12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou 
stanoveno jinak. 
 13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. 
 14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na 
telefonní číslo 800 225 577. 
 
16. Při provádění zemních prací dodrží stavebník podmínky vyjádření společnosti O2 Czech Republic , a.s. ze dne 
12.1.2015 čj. 504771/15:  
 I. Obecná ustanovení 
 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických 
komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic  a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí 
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 
 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic  je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic  vzniknou porušením jeho 
povinnosti. 
 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření 
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 
 5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic  požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož 
účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro 
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 
 II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat 
tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 
 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
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nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 
 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS. 
 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic. 
 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, 
parkovišť, vjezdů aj.). 
 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než l m od NVSEK. 
 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech 
případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic  
mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 
 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK. 
 14. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými  rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a 
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m. 
 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku  
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic, telefonní číslo 
800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 
 V. Křížení a souběh se SEK 
 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 
 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím 
pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 
 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 
 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména: 
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, 
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby 
umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
 -  předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v 
úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků 
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 
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 Budou splněny podmínky z vyjádření VODAK Humpolec, s.r.o. č.j. C/516/14/899 ze dne 7.11.2014: 
 Při realizaci požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 
Sb., § 23. 
 Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytýčení vodovodních a kanalizačních řádů včetně přípojek 
přímo na místě, což po objednání zajistí provozní středisko v Pelhřimově. 
 
17. Při provádění stavby budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska, které vydal Městský úřad 
Pelhřimov dne 10.10.2014 pod č.j. OŽP/1506/2014-2: 
Odbor ŽP: Za úsek ochrany přírody a krajiny: S navrženou rekonstrukcí souhlasíme za podmínky, že navržené 
řešení bude v souladu s § 5a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ochrana 
ptáků před usmrcování elektrickým proudem). 
Za úsek ochrany ZPF: Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit na vlastní náklady provedení skrývky 
kulturních vrstev půdy v ploše jednotlivých měněných stožárových míst, její řádné uložení a oddělení od ostatní 
výkopové zeminy a opětovné rozprostření na místě a v okolí stožárů na zemědělských pozemcích. Přechodně užitá 
zemědělská půda v ploše stožárových míst, manipulačního pásma a montážní plochy bude bezprostředně po 
dokončení stavby nákladem žadatele uvedena do původního stavu (urovnání terénu, případně zkypření utužené 
půdy do hloubky 20 cm) a protokolárně předána dosavadním uživatelům pro zemědělskou výrobu. Při realizaci 
nesmí dojít k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy na okolních pozemcích 
náležejících do ZPF. 
Odbor investiční - úsek památkové péče: Při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy. 
 
18. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska - souhlasu k dotčení pozemků plnících 
funkci lesa a souhlas k umístění stavby do 50 m od okraje lesa, které vydal odbor ŽP MěÚ Pelhřimov dne 4.3.2015 
pod č.j. OŽP/246/2015-7: 
1. Souhlas je vydán výhradně k dotčení lesních pozemků (p.č. KN 2135 v k.ú. Moraveč, p.č. KN 1247 a 1283 v k.ú. 
Stanovice u Nové Cerekve) a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (p. č. KN 1266, 1261, 1255, 1303 v 
k.ú. Stanovice u Nové Cerekve a p.č. KN 349/6 a 345 v k.ú. Starý Pelhřimov) v rozsahu uvedeném v podané 
žádosti, která vychází z předložené situace. 
2. Práce spojené s realizací výše uvedené stavby budou provedeny tak, aby nedocházelo ke škodám na lesních 
pozemcích. 
3. Stavba se rovněž žádným způsobem nedotkne okolních lesních pozemků (ve vzdálenosti do 50 m) ani porostů na 
nich (nedojde k pokácení stromů, odírání kmenů a kořenových náběhů, zahrnování kmenů zeminou, lámání a 
ořezávání větví apod.). 
4. Souhlas neopravňuje ke kácení stromů či poškozování stromů, ani ukládání materiálů (výkopový, stavební 
materiál, ...) na předmětných pozemcích. Realizací stavby nesmí být znemožněn přístup do okolních lesů. 
5. Po provedení prací bude terén dotčených lesních pozemků uveden do původního stavu. 
 
19. Budou splněny podmínky z vyjádření o existenci kabelového vedení VO od Technických služeb města 
Pelhřimova ze dne 3.3.2015: 
- Před zahájením prací bude objednáno u TSmPe, skupina elektro, přímé vytýčení zemního kabelového vedení 
hledacím zařízením. 
 - Zemní práce v ochranném pásmu kabelů VO budou ze strany investora prováděny výhradně ručním výkopem s 
max. opatrností. 
 - Případná křížení inženýrských sítí s kabely provést dle ČSN 341050 a 736005. 
 - V místě případného vjezdu provést přeložení kabelu VO do patřičné hloubky, chránit chráničkou. 
 - Před záhozem kabelů přizve investor  zástupce TSmPe ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku investora. Při nedodržení této podmínky budou případné vzniklé poruchy na kabelech 
odstraňovány na náklady investora stavby. 
 - Jakékoliv poškození kabelového vedení  nebo ostatního zařízení VO jste povinni neprodleně ohlásit správci a 
zúčastnit se jednání o způsobu opravy a náhradě vzniklé škody. Za opravu zařízení cizí organizací účtujeme 100 % 
přirážku a to podle vyhl. o cenách. 
 - Případné přemístění stožáru VO jde na náklady stavebníka.  
 
20. Bude splněna podmínka z vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. IIG/01/15/2015/PELSK ze dne 
15.1.2015: V zájmovém území se nachází základnová stanice PELSK naší společnosti. Během realizace uvedené 
akce nesmí dojít k porušení přípojky NN a funkčnosti naší základnové stanice. 
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 Budou splněny podmínky vyjádření ČD - Telematica zn. 20573/2014-O ze dne 12.11.2014: 
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD - Telematika a.s.: 
 Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatřeni tak, aby nedošlo k poškozeni telekomunikačních vedeni a 
zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajisti: 
 - písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 
 - před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve 
staveništi (trase), 
 - prokazatelné seznámeni pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 
 - upozornění organizace provádějící zemni práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy 
vyznačené ve výkresové dokumentaci, 
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné 
nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po -- každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a 
řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení, 
 - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna 
vozidly nebo stavební mechanizací, 
 - aby po přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po 
vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD -Telematika a.s., Servis kabelových síti České Budějovice, Chrenka František, 
tel.: +420 602 749 522 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a 
zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, 
 - nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům 
(včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad 
kabelovou trasou, 
 - při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení, 
 - při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací", ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 
trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče" 
 - neprodlené ohlášení každého poškozeni podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - 
Telematika a.s., Servis kabelových síti České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522, HELP 
DESK, tel: +420 972110 000. 
 - ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozváni ke všem úkonům v 
řízení o povolení užívání stavby, 
 - aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických 
komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných 
prováděcích vyhlášek., 
 - provedení prací na telekomunikačním vedeni (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci 
na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy čí v jejím 
ochranném pásmu. 
 - s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomi nad trasou vedení 
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami. 
 Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy: 
 -Sdělováni polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových siti České 
Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 dle platného ceníku. 
 - Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaši žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení 
připočten expresní příplatek ve výši 30%z celkové částky. 
 - V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady 
spojené s tímto vytýčením. 
 - Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným 
termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a 
bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD-Telematika a.s., Pemerova 2819/2a, 
130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 
369/3a, 190 01 Praha 9. 
 
21. Budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska, které vydal Městský úřad Pacov dne 26.1.2015 pod č.j. 
MP/14799/2014/Pe/Km/St/Pa/NeP zn. MP/14799/2014/02: 
159. Za úsek odpadového hospodářství: Před vydáním kolaudačního souhlasu (nebo jiného opatření stavebního 
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úřadu umožňujícího užívání stavby) požadujeme předložit příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství (odbor ŽP a PP MěÚ Pacov) ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s odpady při provádění 
stavby. 
Za úsek státní správy lesů:  
 A. souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění (dál jen lesní zákon) k dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa u pozemků určených k plnění 
funkcí lesa p. č. 269 v k.ú. Věžná, p. č. 1101, 1119, 1122, 1123 a 1124 v k.ú. Vysoká Lhota a 678, 679, 681, 684, 
687, 694 a 699 v k.ú. Zlátenka za následujících podmínek: 
1. Dopravu materiálu na stavbu provádět pouze po stávajícím průseku a to tak, aby na lesních porostech 
nedocházelo ke škodám. V případě poškození učinit bezprostředně nápravná opatření. 
2. V případě úniku ropných látek  učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a přírodního prostředí. 
3. Na přilehlé lesní pozemky přímo nedotčené stavbou nebude ani na přechodnou dobu ukládán žádný stavební, 
výkopový či jiný materiál. 
4. V souvislosti se stavbou a jejím provozem nebudou vznášeny požadavky na kácení stromů (mimo stávající 
průsek). 
 B. souhlas podle §14 odst. 2 lesního zákona k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa p. č. 296 v obci 
Kámen a k.ú. Kámen u Pacova a 1112 v k.ú. a obci Vysoká Lhota za těchto podmínek: 
 1. K přímému dotčení uvedeného pozemku může dojít pouze v prostoru stávajícího průseku. 
 2. Tento souhlas nenahrazuje vyřešení majetkoprávních vztahů, pouze deklaruje možnost, dotčení lesních 
pozemků z hlediska lesního zákona. 
 Závazné stanovisko orgánu památkové péče: Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými 
nálezy. Při provádění jakýchkoli zásahů do území s archeologickými nálezy je povinností majitele (správce, 
uživatele) již v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., oddělení 
památkové péče a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu. 
 
22. Budou splněny podmínky stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 9.3.2015 č.j. 
11161/2015-242-Se: 
 1. Pro křížení vodních toků bude dodržena norma ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními". 
 2. V aktivní zóně záplavového území a v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného 
povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál. 
 3. Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména  závadnými látkami 
(ropné látky atp.), ale i nátěrovými a sanačními materiály (ustanovení § 39 vodního zákona zák. č. 254/2001 Sb., o 
vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na stavbě budou prostředky pro likvidaci 
případné havárie. 
 4. Při realizaci stavby nedojde k poškození koryt vodních toků ani doprovodné břehové vegetace. Po skončení 
rekonstrukčních prací budou plochy dotčené stavebními pracemi urovnány, případně osety travní směsí, plynule 
napojeny na stávající pozemky a budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání. 
 5. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejícími předpisy. 
 6. Pro stavbu bude vypracován jednoduchý Havarijní a Povodňový plán. 
 7. Stavební práce budou provedeny v co nejkratším čase. 
 8. Do 60 dnů po ukončení a zaměření stavby vyzve vlastník stavby Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření 
smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit 
Povodí Vltavy, státní podnik. 
 9. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v 
m2, seznamem dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, s uvedením stavby/části 
stavby, která je na nich vybudovaná, souhlasem s trvalým užíváním stavby, platným stanoviskem a příp. dalšími 
podklady dle stanoviska bude doručena na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, 
Grafická 36, 150 21  Praha 5. 
 
23. Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona stanoví, 
že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: zpráva o výchozí revizi el. 
zařízení; vytýčení stavby, PD skutečného provedení stavby,  zaměření stavby; prohlášení ve smyslu zák. č. 
22/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výrobky, protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků 
po dokončení stavby, doklad o způsobu likvidace odpadů, závazná stanoviska dotčených orgánů (Hasičský 
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záchranný sbor Kraje Vysočina, Drážní úřad Plzeň, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina). 
  
24. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, 
sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"): 
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6,  370 01  České Budějovice  
    

O dů v o d n ě n í  
 Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby obdržel dne 2.4.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby. 

Dne 17.4.2015 pod č.j. OV/340/2015-2 byla podle § 86 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 45 odst. 2 
správního řádu vydána výzva k doplnění podkladů podání, podle § 64 odst. 1 písm. a ve spojení s § 86 odst. 5 
stavebního zákona usnesení o přerušení řízení a podle § 39 odst. 1 správního řádu určení lhůty do 30.6.2015. 
Žadatel byl poučen o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. 

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby opatřením ze dne 4.5.2015 oznámil v souladu s ustanovením § 
87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání  na den: 
11.6.2015 konané v místě: velký zasedací sál Městského úřadu Pelhřimov, Pražská 2460. Námitky účastníků řízení 
a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. 

Dne 4.5.2015 pod č.j. OV/340/2015-4 byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 11.6.2015. 
Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku. 

 
K žádosti o územní rozhodnutí bylo doloženo: projektová dokumentace, plná moc pro zastupování žadatele 

na firmu SAG Elektrovod, a.s., organizační složka Brno, pověření Ing. Víta Brůžka k jednání v rozsahu plné moci, 
vyjádření Ministerstva životního prostředí ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., stanovení 
stavebního úřadu Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního řádu, vyjádření 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Rozhodnutí - souhlas k vjíždění do 
přírodní památky Kejtovské louky a výjimka dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ze zákazů ve 
zvláště chráněných územích uvedených v § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody ke stavební činnosti v přírodní 
památce Kejtovské louky vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství, 
vyjádření Krajského úřadu Kraje vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání k umístění nadzemního energetického vedení nad silnicí I/19 vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, odborem dopravy a silničního hospodářství, koordinované stanovisko vydané Městským úřadem 
Pelhřimov, závazné stanovisko - souhlas k dotčení lesních pozemků a dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa vydaný Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí, rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání k umístění nadzemního energetického vedení nad silnicemi č. II/112, III/01926, III/01921, III/01922, 
III/01925, III/12819, III/01928, III/01934 vydané Městským úřadem Pelhřimov, odborem dopravy, vyjádření 
Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby - oddělení územního plánu, koordinované stanovisko vydané 
Městským úřadem Pacov, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání k umístění nadzemního energetického vedení 
nad silnicemi č. III/01921, III/01922, III/01925 vydané Městským úřadem Pacov, vyjádření Městského úřadu 
Pacov, odboru výstavby, vyjádření Městyse Nová Cerekev, vyjádření Obce Moraveč, vyjádření Obce Dubovice, 
vyjádření Obce Kámen, vyjádření Obce Leskovice, vyjádření Obce Obrataň, vyjádření Obce Věžná, vyjádření 
Obce Vysoká Lhota, vyjádření Obce Zlátenka, vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného 
pracoviště v Telči, vyjádření k existenci sítí Air Telecom, a.s. od UNI Promotion, s. r.o., vyjádření k existenci sítí 
ČEPS, a.s., vyjádření k existenci sítí - České Radiokomunikace, a.s., vyjádření o existenci zařízení distribuční 
soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická 
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., vyjádření k existenci sítí - IROMEZ s.r.o., vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s., vyjádření StaMPi, spol. s r.o., vyjádření 
Technických služeb města Pelhřimova, vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření Vodafone Czech 
Republic, a.s., vyjádření VODAK  Humpolec, s.r.o., vyjádření VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., závazné 
stanovisko od Ministerstva obrany ČR, vyjádření ČD - Telematica, vyjádření „itself s.r.o.“,  vyjádření Správy 
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železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Brno, souhrnné stanovisko ČD - Telematica, vyjádření k existenci 
sítě od T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření MERO ČR, a.s., vyjádření GTS Czech, s.r.o. zastoupené SITEL, 
spol. s r.o., vyjádření SITEL, spol. s r.o., vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s. 
zastoupené SITEL, spol. s r.o., vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., závazné stanovisko Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina, stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, vyjádření Úřadu pro civilní letectví, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ČEPRO, 
a.s., závazné stanovisko Drážního úřadu Plzeň, vyjádření k existenci sítí NET4GAS, s.r.o., vyjádření o existenci sítí 
LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o.,  vyjádření o existenci sítí ve vlastnictví BRAWA, a.s., závazné 
stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, vyjádření o existenci 
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a 
činností v ochranném pásmu. 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby k závěru, že 
právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle 
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno: pozemkové parcely parcelní číslo 146/4 (trvalý travní porost), 163 (trvalý travní porost), 265/2 (ostatní 
plocha), 265/1 (ostatní plocha), 270/1 (orná půda), 271/1 (ostatní plocha), 916/5 (ostatní plocha) v kat. území 
Dubovice, pozemkové parcely parcelní číslo 534 (zahrada), 686/33 (ostatní plocha), PK 427, PK 428, PK 435, PK 
562/2, PK 563/1, PK 565/1, PK 566/2, PK 568/1, PK 580/1, PK 686/30, PK 697/1, PK 699/2, PK 699/1 v kat. 
území Kámen u Pacova, pozemkové parcely parcelní číslo 1215 (orná půda), 1229 (lesní pozemek), 1236 (lesní 
pozemek), 1279 (ostatní plocha) v kat. území Leskovice, pozemkové parcely parcelní číslo 284 (orná půda), 600/9 
(orná půda), 935 (orná půda), 959 (ostatní plocha), 1030/53 (trvalý travní porost), 1030/62 (trvalý travní porost), 
1030/26 (trvalý travní porost), 1030/48 (trvalý travní porost), 1030/52 (trvalý travní porost), 1051/24 (orná půda), 
1051/34 (orná půda), 1247 (trvalý travní porost), 1330/23 (trvalý travní porost), 2089/23 (vodní plocha), 2092/15 
(vodní plocha) v kat. území Nová Cerekev, pozemkové parcely parcelní číslo 1053 (trvalý travní porost), 1205 
(ostatní plocha), 1261 (lesní pozemek) v kat. území Stanovice u Nové Cerekve, pozemkové parcely parcelní číslo 
179/22 (orná půda), 192/5 (orná půda), 233/2 (trvalý travní porost), 235/3 (trvalý travní porost), 235/2 (ostatní 
plocha), 236/1 (orná půda) v kat. území Šimpach, pozemkové parcely parcelní číslo 2983/110 (ostatní plocha), 
2999/5 (ostatní plocha), 3013 (orná půda), 3024/40 (ostatní plocha), 3024/89 (orná půda), 3024/107 (orná půda), 
3024/16 (orná půda), 3472/19 (ostatní plocha) v kat. území Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 1/28 
(trvalý travní porost), 1/10 (ostatní plocha), 1/6 (zahrada), 1/31 (trvalý travní porost), 1/5 (ostatní plocha), 13/6 
(trvalý travní porost), 13/46 (trvalý travní porost), 13/29 (trvalý travní porost), 13/35 (trvalý travní porost), 71/1 
(orná půda), 310/31 (orná půda), 310/9 (orná půda), 310/18 (orná půda), 318 (orná půda), 320/1 (orná půda), 322/3 
(orná půda), 328 (orná půda), 332/1 (ostatní plocha), 349/5 (lesní pozemek), 349/6 (lesní pozemek), 360/6 (orná 
půda), 363/3 (trvalý travní porost), 579/40 (orná půda), 579/4 (orná půda), 583/3 (trvalý travní porost), 583/1 
(trvalý travní porost), 583/6 (trvalý travní porost), 591/4 (zahrada), 680/2 (orná půda), 805/5 (ostatní plocha), 805/3 
(ostatní plocha), 827/3 (orná půda), 827/10 (orná půda), 827/4 (orná půda), 837/2 (ostatní plocha), 837/3 (ostatní 
plocha) v kat. území Starý Pelhřimov, pozemkové parcely parcelní číslo 933 (trvalý travní porost), 934 (ostatní 
plocha), 1072 (lesní pozemek), 1073 (lesní pozemek) v kat. území Věžná, pozemkové parcely parcelní číslo 1097 
(trvalý travní porost), 1098 (ostatní plocha), 1122 (lesní pozemek) a 1123 (lesní pozemek) v kat. území Vysoká 
Lhota a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených 
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto 
rozhodnutím přímo dotčena.    
 Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost 
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s 
účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

Obec Moraveč má schválený platný Územní plán Moraveč. Územní plán Moraveč byl vydán 
zastupitelstvem obce Moraveč dne 14. 10. 2010 a účinnosti nabyl dne 3. 11. 2010. Trasa výše uvedené stavby je v 
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souladu s  koridorem veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky - E11 vymezeným v ÚP Moraveč. 
Obec Leskovice má schválený platný Územní plán Leskovice. Územní plán Leskovice byl vydán zastupitelstvem 
obce Leskovice dne 24. 7. 2008 a účinnosti nabyl dne 26. 8. 2008. Vzhledem k tomu, že v době pořizování 
územního plánu nebyl schválen žádný celorepublikový ani krajský závazný dokument pro pořízení územního 
plánu, není trasa koridoru stavby E11 v ÚP Leskovice vymezena, je však vymezena v současně platné nadřazené 
územně plánovací dokumentaci - ZÚR Kraje Vysočina.  
Městys Nová Cerekev má schválený Územní plán Nová Cerekev (včetně místní části Stanovice). Trasa výše 
uvedené stavby je v souladu s  koridorem veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky - E11 vymezeným v ÚP 
Nová Cerekev. 
Obec Dubovice má zpracovaný a platný územní plán obce z roku 1998. Vzhledem k tomu, že v době pořizování 
územního plánu nebyl schválen žádný celorepublikový ani krajský závazný dokument pro pořízení územního 
plánu, není trasa koridoru stavby E11 v ÚPO Dubovice vymezena, je však vymezena v současně platné nadřazené 
územně plánovací dokumentaci - ZÚR Kraje Vysočina. 
Město Pelhřimov má schválený Územní plán Pelhřimov. Územní plán Pelhřimov je zpracován pro území města 
Pelhřimova a místní části Starý Pelhřimov, Vlásenice, Radětín, Myslotín, Skrýšov, Houserovka, Benátky, Janovice, 
Ostrovec, Pobistrýce, Služátky, Chvojnov, Útěchovičky, Rybníček, Strměchy, Jelcovy Lhotky, Kocourovy Lhotky, 
Pejškov, Lipice, Bitětice, Čakovice, Hodějovice, Lešov, Radňov, Nemojov, Vlásenice-Drbohlavy. Územní plán 
Pelhřimov byl vydán zastupitelstvem města Pelhřimova dne 19. 4. 2011 a účinnosti nabyl dne 5. 5. 2011.Trasa výše 
uvedené stavby je v souladu s  koridorem veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky - E11 vymezeným v ÚP 
Pelhřimov. 
Obec Obrataň má schválený územní plán. Územní plán obce Obrataň byl schválen Zastupitelstvem obce Obrataň 
dne 23.1.2004 pro katastrální území Bezděčín, Hrabská Zahrádka, Moudrov, Obrataň, Sudkův Důl, Šimpach a 
Vintířov. 
Obec Věžná má schválený územní plán. Územní plán obce Věžná byl schválen Zastupitelstvem obce Věžná dne 
17.12.2003 pro katastrální území Brná a Věžná. 
Obec Kámen má schválený územní plán. Územní plán obce Kámen byl schválen Zastupitelstvem obce Kámen dne 
21.12.2006 pro katastrální území Kámen u Pacova a Nízká Lhota. 
Obec Vysoká Lhota má schválený územní plán. Územní plán obce Vysoká Lhota byl schválen Zastupitelstvem 
obce Vysoká Lhota dne 28.12.2006 pro katastrální území Vysoká Lhota. 
Obec Zlátenka má schválený územní plán. Územní plán obce Zlátenka byl schválen Zastupitelstvem obce Zlátenka 
dne 28.12.2006 pro katastrální území Zlátenka.  
Trasa stavby V1358 je zapracována jako veřejně prospěšná stavba (VPS) v oblasti energetiky E11 - nadzemní 
vedení VVN 110kV Pelhřimov - R Tábor o šířce koridoru pro umístění VPS 400m v Zásadách územního rozvoje 
Kraje Vysočina, včetně Aktualizace č.1 ZÚR Kraje Vysočina (dále ZÚR Kraje Vysočina). 
 

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal 
důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
    
 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.  
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel 
v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,  

    Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.   

  
Seznam všech účastníků řízení: 
 E.ON Distribuce, a.s., Reinout Lodewijk Aberson, Willem Jan Maurits Aberson, AGROSPOL ÚTĚCHOVICE 
spol. s r.o., Libuše Albrechtová, Markéta Aldorfová, Jarmila Balabánová, Pavel Bartoň, Ing. Jan Bátěk, Jaroslav 
Bednařík, Ing. Jaroslav Bedrna, JUDr. Jiří Bedrna, Ing. Jan Beneš, Jan Beneš, Zdeněk Berka, Mgr. Eva Bernátová, 
Cornelis Jan Bogerd, Dr.doc. Cornelis Peter Bogerd, Florence Elizabeth Bogerd, Wendela Hendrika Bogerd, 
Vladimír Borovička, František Brada, Ing. František Brada, František Brada, Josef Brada, Josef Brada, Hana 
Bradová, Věra Bradová, Květoslava Brázdová, Zdeněk Brož, Anna Brožová, Josef Brtna, Marek Brtna, Pavel 
Břach, Marcela Břachová, Věra Buzková, Pavel Cihlář, Růžena Cihlářová, Ing.arch. Martin Cikhart, Šárka 
Cikhartová, ČD - Telematika a.s., Skupina ochrany dokumentace, Milada Čechurová, ČEPS a.s., Milada Čiháková, 
František Daněk, Josef David, Vladimír Drbal, Eliška Dvořáková, E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Česká 
republika, s.r.o., Správa sítě plynu, EnvironGroup s.r.o., Marie Fialová, Vlasta Foitlová, Urs Furrer, Josef Gabriel, 
Čestmír Hadrava, Josef Hadrava, Pavel Hadrava, Petr Hadrava, Zdeňka Hájková, Marie Harudová, Zdeněk Havel, 
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František Hložek, Drahoslava Hnátová, Ladislav Horák, Pavel Horák, Marie Hořejší, Jan Houček, Ing. Josef 
Houček, Radek Houček, Hana Houčková, Ing. Marie Hrdličková, Jaroslav Hubata, Mgr. Lenka Humešová, Ing. 
Kateřina Hunalová, Dr. Ing. Radovan Hynek, Dagmar Chloupková, Jana Jahn, Ing. Aleš Janoušek, Jaroslava Janů, 
Jiří Janů, Bohumila Jirků, Josef Jirků, Josef Jirků, Ludmila Jirků, Jan Jun, Martin Junek, Petra Juza, Jana 
Kadaníková, Roman Kafka, MUDr. Vladimír Kalina, Ing. Milan Karásek, Miroslav Karásek, Ing. Dana Kejřová, 
Marie Kmínková, Jarmila Knězů, Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s., Libor Kočí, Veronika Kočí, Radka 
Kofroňová, Milada Kopřivová, Ing. Miroslav Kot, Jan Kotlík, Hana Kováčová, Anna Kovářová, Ing. Anna 
Kovářová, PH.D., Kraj Vysočina, Dana Krátká, Hana Krchová, Kamil Kršek, Eva Kršková, Jan Krůta, Marcela 
Krůtová, Miloslav Kudrhalt, Lesy České republiky, s.p., LIHOVAR Dvořiště, spol. s r.o., Romana Mácová, Eva 
Mantel, Marie Markvartová, Pavel Marušák, Petr Marušák, Pavel Mašek, Věra Mazancová, Jan Mazanec, Jiří 
Menšík, Zdenka Mesbahi Namin, Město Pelhřimov, zast. hospodářským odborem, Městys Nová Cerekev, Jiří 
Minářů, Věra Modlíková, Petr Musel, Petr Mynařík, Josef Nacházel, Bohumil Nápravník, Drahomíra Němcová, 
Ladislava Němcová, Marie Němcová, Jaroslav Němec, Miroslav Němec, Ludmila Nymburská, O2 Czech Republic 
a.s., Obec Dubovice, Obec Kámen, Obec Leskovice, Obec Moraveč, Obec Obrataň, Obec Věžná, Obec Vysoká 
Lhota, Obec Zlátenka, Zdeněk Okrouhlý, Pavel Pachta, Jaroslav Pakosta, Zdenka Pakostová, Lubomír Pech, 
František Plášil, Jaroslav Plášil, Marie Plášilová, Hana Podhrázská, Milan Pospíchal, Pavel Pospíchal, Povodí 
Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Jaroslav Prášil, Josef Prášil, Stanislava Pražáková, Ing. Jaroslav Primus, Eva 
Primusová, Hana Procházková, Ing. Petr Pruner, Josef Přibyl, Miroslav Přibyl, Bc. Ondřej Přibyl, Václav Přibyl, 
Irena Přibylová, Ivana Přibylová, Jaroslava Přibylová, Ladislav Pták, Miroslav Pták, Markéta Pysková, Daniela 
Razímová, Věra Rousová, David Karel Rudolf, Jiří Rudolf, Kevin Rudolf, Rybářství Třeboň a.s., Jarmila Rysová, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Jihlava, Čestmír Římal, Ludmila Sankotová, Ladislav Sedláček, Milada 
Sedláčková, Josef Semrád, Pavel Skalník, Ing. Jitka Skalníková, Eva Skalová, Maria Louise Sluis, Libor Smeták, 
Jitka Smetáková, Vladimír Sobek, Milan Spáčil, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Brno, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SPV Pelhřimov, a.s., Státní pozemkový úřad, 
Jaroslav Straka, Mgr. Petr Studenovský, Jana Stýblová, Ing. Petr Sůva, Eva Sůvová, Zdeněk Svačina, Jana 
Svobodová, Tomáš Šedivý, Karel Šimon, Jaromíra Škodová, Marcela Šmídová, Libuše Šmilauerová, Marcel 
Šťastný, Anna Švejnová, Technické služby města Pelhřimova, p. o., Alena Tomková, Karel Tomšů, Michael Trefil, 
Vlasta Tremčinská, Ladislav Tremčinský, Bc. Marie Tutterová, Pavla Vacková, Luděk Vála, Marie Valentová, 
JUDr. Jaroslav Váňa, Lubomír Váňa, Pavel Váňa, Jaroslav Vašíček, Anna Vávrů, Marie Vávrů, Václav Vávrů, 
Zdeňka Veselá, Jaroslav Veselý, Vladimír Větrovský, Jana Vévodová, VINPE s.r.o., MUDr. Lenka Vítů, Pavla 
Vlková, Vodafone Czech Republic a.s., VODAK Humpolec, s.r.o, Pavel Vokurka, Ing. Miluše Vrbovcová, 
Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně, Ivan Zadražil, Jaroslav Zadražil, Ing. Josef Zadražil, Anna 
Zadražilová, Roman Zelenka, Monika Zemanová, Dana Zenáhlíková, Ing. Jan Zíka, Jaroslav Zíka, Jiří Zíka, 
Miroslav Zíka, Jana Zíková, Helena Zlámalová, Ing. Karel Ženíšek a Marie Ženíšková.     
Vlastníci sousedních pozemků: 

pozemková parcela parcelní číslo 146/4 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 163 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 265/1 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 265/2 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 270/1 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 271/1 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 916/5 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 534 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo 686/33 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 427 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 428 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 435 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 562/2 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 563/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 565/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 566/2 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 568/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 580/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 686/30 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 697/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 699/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 699/2 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo 1215 v kat. území Leskovice 
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pozemková parcela parcelní číslo 1229 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 1236 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 1279 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 284 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 600/9 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 935 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 959 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/48 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/52 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/26 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/53 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/62 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1051/34 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1051/24 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1247 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1330/23 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 2089/23 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 2092/15 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1053 v kat. území Stanovice u Nové Cerekve 
pozemková parcela parcelní číslo 1205 v kat. území Stanovice u Nové Cerekve 
pozemková parcela parcelní číslo 1261 v kat. území Stanovice u Nové Cerekve 
pozemková parcela parcelní číslo 179/22 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 192/5 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 233/2 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 235/2 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 235/3 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 236/1 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 2983/110 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 2999/5 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3013 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/107 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/16 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/40 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/89 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3472/19 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/31 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/5 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/28 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/10 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/29 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/35 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/46 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 71/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 310/18 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 310/9 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 310/31 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 318 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 320/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 322/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 328 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 332/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 349/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 349/5 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 360/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 363/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 579/4 v kat. území Starý Pelhřimov 
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pozemková parcela parcelní číslo 579/40 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 583/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 583/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 583/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 591/4 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 680/2 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 805/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 805/5 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 827/4 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 827/10 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 827/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 837/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 837/2 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 933 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 934 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 1072 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 1073 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 1097 v kat. území Vysoká Lhota 
pozemková parcela parcelní číslo 1098 v kat. území Vysoká Lhota 
pozemková parcela parcelní číslo 1122 v kat. území Vysoká Lhota 
pozemková parcela parcelní číslo 1123 v kat. území Vysoká Lhota 

  

P o u č e n í  
 Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; 
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a 
rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Jihlava. 

 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Přech 
vedoucí odboru výstavby 

 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
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V elektronické podobě      V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění    Podpis oprávněné osoby, potvrzující 
zveřejnění 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 

  
 
R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení        
Doručení jednotlivě:  

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, , 370 01  České Budějovice, prostřednictvím zástupce: SAG 
Elektrovod, a.s. organizační složka Brno, Traťová 574/1, 619 00  Brno 
Město Pelhřimov, zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí 1, 393 01  Pelhřimov 
Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15  Nová Cerekev 
Obec Dubovice, Dubovice , 393 01  Dubovice 
Obec Kámen, Kámen 2, 394 13  Kámen 
Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14  Leskovice 
Obec Moraveč, Moraveč 110, 393 01  Moraveč 
Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12  Obrataň 
Obec Věžná, Věžná 1, 395 01  Pacov 
Obec Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 395 01  Pacov 
Obec Zlátenka, Zlátenka 11, 395 01  Zlátenka     

 
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):  

Reinout Lodewijk Aberson, Roelof Hartstraat 24, 0   Amsterdam 
Willem Jan Maurits Aberson, Saxen-Weimarlaan 50, 0   Amsterdam 
AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o., Útěchovice 41, 395 01  Útěchovice 
Libuše Albrechtová, Leskovice 22, 394 14  Leskovice 
Markéta Aldorfová, Lidická 1213, 393 01  Pelhřimov 
Jarmila Balabánová, Buková 238/8, Proskovice, 724 00  Ostrava 24 
Pavel Bartoň, Starý Pelhřimov 96, 393 01  Pelhřimov 
Ing. Jan Bátěk, Budečská 1218/37, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
Jaroslav Bednařík, Konečná 1572, 393 01  Pelhřimov 
Ing. Jaroslav Bedrna, V rovinách 866/14, Podolí, 140 00  Praha 4 
JUDr. Jiří Bedrna, Puškinovo náměstí 692/17, Bubeneč, 160 00  Praha 6 
Ing. Jan Beneš, Stanovice 34, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Jan Beneš, Stanovice 34, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Zdeněk Berka, Nová Cerekev 170, 394 15  Nová Cerekev 
Mgr. Eva Bernátová, Rudíkov 238, 675 05  Rudíkov 
Cornelis Jan Bogerd, s´-Gravelandseweg 19A , 0   1381 HH Weesp 
Dr.doc. Cornelis Peter Bogerd, Wilde Gagel 13, 0   Den Haag 
Florence Elizabeth Bogerd, Passage de la Main d´Or 15, 0   75011 Paříž 
Wendela Hendrika Bogerd, Lange Muiderweg 18a , 0   Weesp 
Vladimír Borovička, Stanovice 2, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
František Brada, Starý Pelhřimov 2, 393 01  Pelhřimov 
Ing. František Brada, Starý Pelhřimov 11, 393 01  Pelhřimov 
František Brada, Leskovice 30, 394 14  Leskovice 
Josef Brada, Nová Cerekev 179, 394 15  Nová Cerekev 
Josef Brada, Starý Pelhřimov 2, 393 01  Pelhřimov 
Hana Bradová, Starý Pelhřimov 2, 393 01  Pelhřimov 
Věra Bradová, Nová Cerekev 179, 394 15  Nová Cerekev 
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Květoslava Brázdová, Pošenská 1104, 395 01  Pacov 
Zdeněk Brož, Nová Cerekev 173, 394 15  Nová Cerekev 
Anna Brožová, Nová Cerekev 173, 394 15  Nová Cerekev 
Josef Brtna, Vysoká Lhota 9, 395 01  Pacov 
Marek Brtna, Nová Cerekev 249, 394 15  Nová Cerekev 
Pavel Břach, Petržílkova 2260/26, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
Marcela Břachová, Petržílkova 2260/26, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
Věra Buzková, Na Blatech 939, 395 01  Pacov 
Pavel Cihlář, Kámen 28, 394 13  Kámen u Pacova 
Růžena Cihlářová, Kámen 28, 394 13  Kámen u Pacova 
Ing. arch. Martin Cikhart, Šumavská 1119/24, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
Šárka Cikhartová, Univerzitní 685/10, Malešice, 108 00  Praha 108 
ČD - Telematika a.s., Skupina ochrany dokumentace, Nemanická 438,  370 10  České Budějovice 10 
Milada Čechurová, Terezie Brzkové 763/52, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 101 52  Praha 10 
Milada Čiháková, Požárnická 1642, 393 01  Pelhřimov 
František Daněk, Šimpach 14, Obrataň, 395 01  Pacov 
Josef David, Nová Cerekev 49, 394 15  Nová Cerekev 
Vladimír Drbal, Radětínská 2305, 393 01  Pelhřimov 
Eliška Dvořáková, Mariánské náměstí 26, 394 94  Černovice u Tábora 
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
EnvironGroup s.r.o., náměstí Míru 1077/3, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 
Marie Fialová, Ondřejovická 885, 395 01  Pacov 
Vlasta Foitlová, K Budíkovu 35, 394 52  Kejžlice 
Urs Furrer, Frauenfelderstrasse 3, 0   Ellikon an der Thur 8548 
Josef Gabriel, Eš 45, 395 01  Pacov 
Čestmír Hadrava, Kámen 20, 394 13  Kámen u Pacova 
Josef Hadrava, Březová 2184, 393 01  Pelhřimov 
Pavel Hadrava, Nová Cerekev 186, 394 15  Nová Cerekev 
Petr Hadrava, Zlešická 1848/5, Chodov, 148 00  Praha 414 
Zdeňka Hájková, Humpolecká 1792, 393 01  Pelhřimov 
Marie Harudová, Vesce 25, Počátky, 394 68  Žirovnice 
Zdeněk Havel, Výstavní 1007, 395 01  Pacov 
František Hložek, Starý Pelhřimov 44, 393 01  Pelhřimov 
Drahoslava Hnátová, Věžná 43, 395 01  Pacov 
Ladislav Horák, V zápolí 1255/33, Michle, 141 00  Praha 41 
Pavel Horák, Mirovická 1079/52, Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Marie Hořejší, Pod Náspem 1030, 393 01  Pelhřimov 
Jan Houček, Stanovice 8, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Ing. Josef Houček, Kámen 77, 394 13  Kámen u Pacova 
Radek Houček, Brná 10, Věžná, 395 01  Pacov 
Hana Houčková, Kámen 77, 394 13  Kámen u Pacova 
Ing. Marie Hrdličková, Mikuláše z Pelhř. 431, 393 01  Pelhřimov 
Jaroslav Hubata, Nová Cerekev 31, 394 15  Nová Cerekev 
Mgr. Lenka Humešová, Pichmannova 1747, 393 01  Pelhřimov 
Ing. Kateřina Hunalová, Svatovítské náměstí 120, 393 01  Pelhřimov 
Dr. Ing. Radovan Hynek, K háji 357/1, Suchdol, 165 00  Praha 620 
Dagmar Chloupková, Písty 87, 289 13  Zvěřínek 
Jana Jahn, Obere Zeiselbergstrasse 11, 0   Schwabisch Gmünd 
Ing. Aleš Janoušek, Křemešnická 2299, 393 01  Pelhřimov 
Jaroslava Janů, Věžná 38, 395 01  Pacov 
Jiří Janů, Věžná 38, 395 01  Pacov 
Bohumila Jirků, Severní 706/19, 373 72  Lišov u Českých Budějovic 
Josef Jirků, Severní 706/19, 373 72  Lišov u Českých Budějovic 
Josef Jirků, Věžná 9, 395 01  Pacov 
Ludmila Jirků, Věžná 9, 395 01  Pacov 
Jan Jun, Vítězná 530/11, Malá Strana, 150 00  Praha 5 
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Martin Junek, Starý Pelhřimov 10, 393 01  Pelhřimov 
Petra Juza, Sportplatzstr. 22, 0   8712 Proleb 
Jana Kadaníková, Pod Skalkou 1011, 542 32  Úpice 
Roman Kafka, Palečkova 129/2, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02  Děčín 2 
MUDr. Vladimír Kalina, Skrýšov 59, 393 01  Pelhřimov 
Ing. Milan Karásek, Za Humny 246, Rozdrojovice, 664 34  Kuřim 
Miroslav Karásek, U školy 711, 664 07  Pozořice 
Ing. Dana Kejřová, Stanovice 35, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Marie Kmínková, Partyzánská 2495, 390 03  Tábor 3 
Jarmila Knězů, Proseč-Obořiště 3, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s., Tyršova 707, Žirovnice, 394 68  Žirovnice 
Libor Kočí, Táborská 1804, 393 01  Pelhřimov 
Veronika Kočí, Mikuláše z Pelhřimova, 393, 393 01  Pelhřimov 
Radka Kofroňová, Vnitřní 970, 393 01  Pelhřimov 
Milada Kopřivová, Karpatská 1185/8, Vršovice, 100 00  Praha 10 
Ing. Miroslav Kot, Starý Pelhřimov 89, 393 01  Pelhřimov 
Jan Kotlík, Vysoká Lhota 5, 395 01  Pacov 
Hana Kováčová, Zlátenka 1, 395 01  Pacov 
Anna Kovářová, Klírova 1912/12, Chodov, 148 00  Praha 414 
Ing. Anna Kovářová, PH.D., Klírova 1912/12, Chodov, 148 00  Praha 414 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33  Jihlava, prostřednictvím zástupce: Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 1 
Dana Krátká, Zbudovská 767/15, Libuš, 142 00  Praha 411 
Hana Krchová, Nuzbely 22, Radenín, 391 55  Chýnov 
Kamil Kršek, Kámen 29, 394 13  Kámen u Pacova 
Eva Kršková, Kámen 29, 394 13  Kámen u Pacova 
Jan Krůta, Hrnčířská 889, 393 01  Pelhřimov 
Marcela Krůtová, Hrnčířská 889, 393 01  Pelhřimov 
Miloslav Kudrhalt, Táborská 1805, 393 01  Pelhřimov 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové 
LIHOVAR Dvořiště, spol. s r.o., Šimpach 19, Obrataň, 395 01  Obrataň 
Romana Mácová, Křižatky 97, 267 01  Králův Dvůr u Berouna 
Eva Mantel, Gassackerstrasse 36, 0   Schornorf-Haubersbronn 
Marie Markvartová, sídliště Vajgar 576,  377 01  Jindřichův Hradec 1 
Pavel Marušák, Leština u Světlé 109, 582 86  Leština u Světlé nad Sázavou 
Petr Marušák, Kobylí Hlava 11, 582 82  Golčův Jeníkov 
Pavel Mašek, Skupova 769, 330 27  Vejprnice 
Věra Mazancová, Vysoká Lhota 3, 395 01  Pacov 
Jan Mazanec, Vysoká Lhota 3, 395 01  Pacov 
Jiří Menšík, Obrataň 107, 394 12  Obrataň 
Zdenka Mesbahi Namin, Kaisertstrasse 36a , 0   Hennef 53 773 
Jiří Minářů, Sedlice 13, 396 01  Humpolec 
Věra Modlíková, Smetáčkova 1405, 274 01  Slaný 1 
Petr Musel, Starý Pelhřimov 8, 393 01  Pelhřimov 
Petr Mynařík, Táborská 1805, 393 01  Pelhřimov 
Josef Nacházel, Vitry 2134, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
Bohumil Nápravník, Nová Cerekev 254, 394 15  Nová Cerekev 
Drahomíra Němcová, Sídliště Míru 1055, 395 01  Pacov 
Ladislava Němcová, Věžná 47, 395 01  Pacov 
Marie Němcová, Šimpach 20, Obrataň, 395 01  Pacov 
Jaroslav Němec, Husova 734, 393 01  Pelhřimov 
Miroslav Němec, Nádražní 905, 395 01  Pacov 
Ludmila Nymburská, Rytov 28, Černovice, 395 01  Pacov 
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  Praha 4 
Zdeněk Okrouhlý, Nová Cerekev 109, 394 15  Nová Cerekev 
Pavel Pachta, Nová Cerekev 288, 394 15  Nová Cerekev 
Jaroslav Pakosta, Nová Cerekev 2, 394 15  Nová Cerekev 
Zdenka Pakostová, Nová Cerekev 2, 394 15  Nová Cerekev 
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Lubomír Pech, Hrabice 12, 385 01  Vimperk 
František Plášil, Vysoká Lhota 13, 395 01  Pacov 
Jaroslav Plášil, Čížkov 32, 393 01  Pelhřimov 
Marie Plášilová, Vysoká Lhota 13, 395 01  Pacov 
Hana Podhrázská, Nová Cerekev 223, 394 15  Nová Cerekev 
Milan Pospíchal, Petra z Ústí 1600/23, 390 02  Tábor 2 
Pavel Pospíchal, Smyslovská 456, Měšice, 391 56  Tábor 4 
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  Praha 5 
Jaroslav Prášil, Nová Cerekev 50, 394 15  Nová Cerekev 
Josef Prášil, Nová Cerekev 166, 394 15  Nová Cerekev 
Stanislava Pražáková, Erbenova 969, 391 01  Sezimovo Ústí 1 
Ing. Jaroslav Primus, Menhartova 1564, 393 01  Pelhřimov 
Eva Primusová, Menhartova 1564, 393 01  Pelhřimov 
Hana Procházková, Střítež 131, 674 01  Třebíč 1 
Ing. Petr Pruner, Konečná 549, Měšice, 391 56  Tábor 4 
Josef Přibyl, Kámen 13, 394 13  Kámen u Pacova 
Miroslav Přibyl, Komárov 62, 392 01  Soběslav 
Bc. Ondřej Přibyl, Chmelná 14, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Václav Přibyl, Sídliště Míru 799, 395 01  Pacov 
Irena Přibylová, Táborská 1872, 393 01  Pelhřimov 
Ivana Přibylová, Sídliště Míru 799, 395 01  Pacov 
Jaroslava Přibylová, Kámen 13, 394 13  Kámen u Pacova 
Ladislav Pták, Barvířská 1023, 395 01  Pacov 
Miroslav Pták, Dlouhá 971, 395 01  Pacov 
Markéta Pysková, Jugoslávská 2530, 415 01  Teplice 1 
Daniela Razímová, Školská 1335/7, Nové Město, 110 00  Praha 1 
Věra Rousová, Jozefa Gabčíka 2484, 390 03  Tábor 3 
David Karel Rudolf, Olšová 363, Staré Čívice, 530 06  Pardubice 6 
Jiří Rudolf, Olšová 363, Staré Čívice, 530 06  Pardubice 6 
Kevin Rudolf, Olšová 363, Staré Čívice, 530 06  Pardubice 6 
Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, Třeboň II, 379 01  Třeboň 
Jarmila Rysová, Lhota pod Libčany 197, 503 27  Lhota pod Libčany 
Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Jihlava, Kosovská 10, 586 01  Jihlava 1 
Čestmír Římal, Dolnokubínská 1441, 393 01  Pelhřimov 
Ludmila Sankotová, Dubovice 13, 393 01  Pelhřimov 
Ladislav Sedláček, Kámen 7, 394 13  Kámen u Pacova 
Milada Sedláčková, Kámen 7, 394 13  Kámen u Pacova 
Josef Semrád, Stanovice 5, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
Pavel Skalník, Starý Pelhřimov 85, 393 01  Pelhřimov 
Ing. Jitka Skalníková, Starý Pelhřimov 85, 393 01  Pelhřimov 
Eva Skalová, Rosolova 607, 393 01  Pelhřimov 
Maria Louise Sluis, Oscar Mendliklaan 4, 0   AS Aerdenhout 2111 
Libor Smeták, Starý Pelhřimov 95, 393 01  Pelhřimov 
Jitka Smetáková, Starý Pelhřimov 95, 393 01  Pelhřimov 
Vladimír Sobek, Sdružená 1475, 393 01  Pelhřimov 
Milan Spáčil, Starý Pelhřimov 60, 393 01  Pelhřimov 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43  Brno 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00  Praha 
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice 42, Olešná, 393 01  Olešná 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00  Praha 
Jaroslav Straka, Lesní 1483, 393 01  Pelhřimov 
Mgr. Petr Studenovský, Labská 1148/2, České Budějovice 2, 370 11  České Budějovice 11 
Jana Stýblová, Leština u Světlé 8, 582 86  Leština u Světlé nad Sázavou 
Ing. Petr Sůva, Nová Cerekev 299, 394 15  Nová Cerekev 
Eva Sůvová, Nová Cerekev 299, 394 15  Nová Cerekev 
Zdeněk Svačina, Předboř 17, Choustník, 392 01  Soběslav 
Jana Svobodová, Kámen 86, 394 13  Kámen u Pacova 
Tomáš Šedivý, Strašínská 1149/31, 100 00  Praha 10 
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Karel Šimon, Kámen 36, 394 13  Kámen u Pacova 
Jaromíra Škodová, Plk. Švece 2051, 393 01  Pelhřimov 
Marcela Šmídová, Zlátenka 13, 395 01  Pacov 
Libuše Šmilauerová, Spálená 114, 395 01  Pacov 
Marcel Šťastný, Řisuty 123, 273 78  Řisuty 
Anna Švejnová, Starý Pelhřimov 37, 393 01  Pelhřimov 
Technické služby města Pelhřimova, p. o., Myslotínská 1740, Pelhřimov, 393 88  Pelhřimov 
Alena Tomková, Dolnokubínská 1671, 393 01  Pelhřimov 
Karel Tomšů, Kámen 54, 394 13  Kámen u Pacova 
Michael Trefil, Moraveč 73, 393 01  Pelhřimov 
Vlasta Tremčinská, Menhartova 1555, 393 01  Pelhřimov 
Ladislav Tremčinský, Menhartova 1555, 393 01  Pelhřimov 
Bc. Marie Tutterová, Revoluční 7/79, Lobzy, 312 00  Plzeň 12 
Pavla Vacková, Osvobození 1690, 393 01  Pelhřimov 
Luděk Vála, Školní 224/14, 739 32  Vratimov 1 
Marie Valentová, Dr. Tyrše 877, 393 01  Pelhřimov 
JUDr. Jaroslav Váňa, Dubovice 15, 393 01  Pelhřimov 
Lubomír Váňa, Miletín 15, Želiv, 396 01  Humpolec 
Pavel Váňa, Dubovice 8, 393 01  Pelhřimov 
Jaroslav Vašíček, Hradešínská 2362/29, Vinohrady, 101 00  Praha 101 
Anna Vávrů, Dubovice 1, 393 01  Pelhřimov 
Marie Vávrů, Dubovice 13, 393 01  Pelhřimov 
Václav Vávrů, Dubovice 1, 393 01  Pelhřimov 
Zdeňka Veselá, Nad olšinami 2479/23, Vinohrady, 100 00  Praha 10 
Jaroslav Veselý, Za Domky 506, Měšice, 391 56  Tábor 4 
Vladimír Větrovský, Rakovského 3146/17, Modřany, 143 00  Praha 412 
Jana Vévodová, Stanovice 36, Nová Cerekev, 393 01  Pelhřimov 
VINPE s.r.o., Mikuláše z Pelhřimova, 388, Pelhřimov, 393 01  Pelhřimov 
MUDr. Lenka Vítů, Smrčná 39, 588 01  Smrčná 
Pavla Vlková, Rynárec 116, 394 01  Rynárec 
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00  Praha 515 
VODAK Humpolec, s.r.o, Pražská 544, 396 30  Humpolec 
Pavel Vokurka, Kámen 32, 394 13  Kámen u Pacova 
Ing. Miluše Vrbovcová, Chalabalova 1595/35, Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně, Kámen 90, 394 13  Kámen 
Ivan Zadražil, Starý Pelhřimov 107, 393 01  Pelhřimov 
Jaroslav Zadražil, Sudkův Důl 3, Obrataň, 395 01  Pacov 
Ing. Josef Zadražil, Hlohovská  Cesta 97/16, 0   Leopoldov 
Anna Zadražilová, Sudkův Důl 3, Obrataň, 395 01  Pacov 
Roman Zelenka, Nová Cerekev 19, 394 15  Nová Cerekev 
Monika Zemanová, Kámen 65, 394 13  Kámen u Pacova 
Dana Zenáhlíková, Zlátenka 8, 395 01  Pacov 
Ing. Jan Zíka, Nerudova 521, 378 06  Suchdol nad Lužnicí 
Jaroslav Zíka, Dolnokubínská 1671, 393 01  Pelhřimov 
Jiří Zíka, Věžná 12, 395 01  Pacov 
Miroslav Zíka, Věžná 13, 395 01  Pacov 
Jana Zíková, Věžná 12, 395 01  Pacov 
Helena Zlámalová, Veltruská 529/5, Prosek, 190 00  Praha 9 
Ing. Karel Ženíšek, Jasanová 1087, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 
Marie Ženíšková, Starý Pelhřimov 57, 393 01  Pelhřimov  

 
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):  

pozemková parcela parcelní číslo 146/4 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 163 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 265/1 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 265/2 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 270/1 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 271/1 v kat. území Dubovice 
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pozemková parcela parcelní číslo 916/5 v kat. území Dubovice 
pozemková parcela parcelní číslo 534 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo 686/33 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 427 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 428 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 435 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 562/2 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 563/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 565/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 566/2 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 568/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 580/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 686/30 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 697/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 699/1 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo PK 699/2 v kat. území Kámen u Pacova 
pozemková parcela parcelní číslo 1215 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 1229 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 1236 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 1279 v kat. území Leskovice 
pozemková parcela parcelní číslo 284 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 600/9 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 935 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 959 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/48 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/52 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/26 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/53 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1030/62 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1051/34 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1051/24 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1247 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1330/23 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 2089/23 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 2092/15 v kat. území Nová Cerekev 
pozemková parcela parcelní číslo 1053 v kat. území Stanovice u Nové Cerekve 
pozemková parcela parcelní číslo 1205 v kat. území Stanovice u Nové Cerekve 
pozemková parcela parcelní číslo 1261 v kat. území Stanovice u Nové Cerekve 
pozemková parcela parcelní číslo 179/22 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 192/5 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 233/2 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 235/2 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 235/3 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 236/1 v kat. území Šimpach 
pozemková parcela parcelní číslo 2983/110 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 2999/5 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3013 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/107 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/16 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/40 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3024/89 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 3472/19 v kat. území Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/31 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/5 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/28 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 1/10 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/29 v kat. území Starý Pelhřimov 
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pozemková parcela parcelní číslo 13/35 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 13/46 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 71/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 310/18 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 310/9 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 310/31 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 318 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 320/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 322/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 328 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 332/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 349/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 349/5 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 360/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 363/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 579/4 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 579/40 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 583/6 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 583/1 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 583/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 591/4 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 680/2 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 805/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 805/5 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 827/4 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 827/10 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 827/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 837/3 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 837/2 v kat. území Starý Pelhřimov 
pozemková parcela parcelní číslo 933 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 934 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 1072 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 1073 v kat. území Věžná 
pozemková parcela parcelní číslo 1097 v kat. území Vysoká Lhota 
pozemková parcela parcelní číslo 1098 v kat. území Vysoká Lhota 
pozemková parcela parcelní číslo 1122 v kat. území Vysoká Lhota 
pozemková parcela parcelní číslo 1123 v kat. území Vysoká Lhota  
    

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Město Pelhřimov, kancelář starosty a tajemníka, Masarykovo náměstí 1, 393 25  Pelhřimov 
Obecní úřad  Dubovice, Dubovice 22, 393 01  Pelhřimov 
Obecní úřad Kámen, Kámen , 394 13  Kámen u Pacova 
Obecní úřad Leskovice, Leskovice 51, 394 14  Leskovice 
Obecní úřad Moraveč, Moraveč 110, 393 01  Pelhřimov 
Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12  Obrataň 
Obecní úřad Věžná, Věžná 1, 395 01  Pacov 
Obecní úřad Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 395 01  Pacov 
Obecní úřad Zlátenka, Zlátenka , 395 01  Pacov 
Úřad Městyse Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15  Nová Cerekev 

      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Požárnická 1240, 393 01  Pelhřimov 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov, Pražská 127,  
393 01  Pelhřimov 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody 1, 395 01  Pacov 
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01  Pacov 
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01  Pacov 
Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor - úsek památek, Masarykovo náměstí 1, 393 01  Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02  Pardubice 2 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice, 100 10  Praha 10 
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně , 160 08  Praha 6 
 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
položky 17 bod 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 7.5.2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 465, e-mail: prech@mupe.cz, www: www.mupe.cz 
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Příloha: 
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