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Městský úřad Pelhřimov 
odbor výstavby 

 
 

Č.j: OV/818/2012-7 Pelhřimov, dne: 22.8.2012 
 
Žadatel: 
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49  České Budějovice 

 
V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO 

ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 

 
 Dne 24.7.2012 podal E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České 
Budějovice žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Trafostanice BETONBAU UK 1700/23R, 
kabelové vedení VN a NN na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 49/1 (ostatní plocha), 54 (ostatní 
plocha), 1099/2 (ostatní plocha) a 1109 (ostatní plocha) v kat. území Leskovice a žádost o vydání stavebního 
povolení pro stavbu: Trafostanice BETONBAU UK 1700/23R, kabelové vedení VN a NN na pozemcích: 
pozemkové parcely parcelní číslo 49/1, 54, 1099/2 a 1109 v kat. území Leskovice. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení. 
 
Předmětná stavba obsahuje: 
Nová trafostanice bude postavena v blízkosti stávající věžové trafostanice, která je ve špatném technickém stavu a 
kterou kompletně nahradí. Nová TS bude kompaktním kioskovém provedení od fy BETONBAU, typ UK 
1700/23R. Napájení nové TS bude provedeno kabelovým vedením VN ze stávající linky VN 22 kV. Místo 
napojení na stávající venkovní vedení VN je před domem č.p. 15.  Zde bude v trase stávajícího venkovního vedení 
AIFe 3x42/7 mm2 (mezi cestou a rybníkem) postaven nový betonový sloup (bod C35), na kterém budou ukončeny 
vodiče venkovní linky 22 kV a bude na něm osazen odpínaný kabelový svod se svislým odpojovačem Flb 6400. Na 
novém sloupu budou osazeny svodiče přepětí, které budou napojeny na společnou uzemňovací soustavu ÚO. 
Vodiče venkovního vedení VN, přepojené na nový sloup budou napnuty tahem, odpovídajícímu tahu původní 
linky. Z bodu stožáru (bod C35) bude podél cesty směrem k trafostanici položen přívodní kabel 3x22-
NA2XS(F)2Y 1x150 mm2. Navržená trasa kabelu kříží sjezd z komunikace na poz.č. 1099/20 směrem k hrázi 
rybníka a podvrtem kříží komunikaci, jinak vede zeleným pásem podél komunikace. Nový přívodní kabel bude 
ukončen v nové trafostanici BETONBAU na svorkách VN rozvaděče pomocí T-konektorů. Na kabelovém přívodu 
VN budou v trafostanici osazeny svodiče přepětí, které budou připojeny na uzemňovací soustavu trafostanice. Do 
nové TS budou přepojeny NN kabely ze stávající věžové TS, 2xAYKY 3x240+120 a z pilíře SR 502/KK (bod 
ND1), který stojí před TS (1 x CYKY 120+70 a 3 x AYKY 3x95+70). Potřebná délka kabelů bude získána jejich 
prodloužením pomocí spojek. 
Stávající betonový stožár (bod CD35), stojící v rohu zahrady u vjezdu k rybníku bude demontován. Demontován 
bude též sloup stojící na poz.č. 54 a venkovní vedení mezi těmito opěrnými body a trafostanicí, nakonec bude 
odstraněna i TS. 
 Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního 
řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den 
 

4.10.2012 (čtvrtek) v 13:00 hodin. 
 
Místo konání: se srazem účastníků na MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby, Pražská 2460, v kanceláři č. 232 v 
1.patře. 
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Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby usnesením ze dne 26.7.2012 rozhodl, že územní řízení o 
umístění stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") spojuje se stavebním řízením a žádost bude 
projednána ve společném řízení. 
 Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Pelhřimově, odboru 
výstavby (návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00) a při veřejném ústním jednání.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; 
k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, 
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
  

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně 
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního 
jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na 
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost 
nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 
 Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen 
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště 
mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad 
opravňující k jednání za právnickou osobu. 
 Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní 
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného 
odkladu námitku neuplatnil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - územní řízení o umístění stavby       
Doručení jednotlivě:  

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, prostřednictvím zástupce: 
FIERA, a.s., Jaroslav Hypš,, Mládežnická 146, Jindřichův Hradec IV, 377 01  Jindřichův Hradec 1 
Obec Leskovice, Leskovice 11, 394 14  Leskovice     

Doručení veřejnou vyhláškou:  
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
Marek Hein, Libická 1782/13, Vinohrady, 130 00  Praha 3 
Jaromír Štěpán, Černínova 116/3, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Tereza Štěpánová, Černínova 116/3, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Linda Tagwerkerová, Rodopská 3149/5, Modřany, 143 00  Praha 412 
Otto Žmolek, Leskovice 31, 394 14  Leskovice 

Účastníci řízení - stavební řízení       
Doručení jednotlivě:  

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, prostřednictvím zástupce: 
FIERA, a.s., Jaroslav Hypš,, Mládežnická 146, Jindřichův Hradec IV, 377 01  Jindřichův Hradec 1 
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
Marek Hein, Libická 1782/13, Vinohrady, 130 00  Praha 3 
Obec Leskovice, Leskovice 11, 394 14  Leskovice 
Jaromír Štěpán, Černínova 116/3, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Tereza Štěpánová, Černínova 116/3, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Linda Tagwerkerová, Rodopská 3149/5, Modřany, 143 00  Praha 412 
Otto Žmolek, Leskovice 31, 394 14  Leskovice   
         

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Obecní úřad Leskovice, Leskovice 11, 394 14  Leskovice 
 Městský úřad Pelhřimov, kancelář starosty a tajemníka, Masarykovo nám. 1, 393 01  Pelhřimov 

 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01  Pelhřimov 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 127, 393 01  Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor - úsek památek, Masarykovo nám. 1, 393 01  Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 
Obecní úřad Leskovice, Leskovice , 394 14  Leskovice 

  
 
 
 
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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