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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
který zastupuje
SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 2765/16a, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice 10
(dále jen "žadatel") podal dne 14.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:

"001040007613 ČK , U Ducha - rekonstrukce NN"
Český Krumlov, Horní Brána
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 344, 348/1, 348/2, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2,
354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 1323, 1930, 2409, 2410, 2411, 2412, 2891,
parc. č. 387, 388, 396/2, 397, 398, 409/16, 409/22, 418, 1312/1, 1312/2, 1312/4, 1312/5,
1312/6, 1601, 1743 v katastrálním území Český Krumlov, st. p. 52, 97, 98, parc. č. 1679/1,
1679/3, 1686, 1690/13, 1696/1 v katastrálním území Spolí-Nové Spolí. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Popis záměru:
umístění a provedení podzemního vedení (kabel NAYY 4x150mm2 NN v chráničce)
umístění a provedení kabelů HDV NYY 4x10 mm2 a CYKY 4x16 mm2
umístění provedení nových plastových, smyčkovacích a přípojkových pilířů s pojistkovou
skříní
Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Český
Krumlov, úřední dny po 8:00-13.00, st 12:00-17.00, případně i jiné pracovní dny po předchozí
domluvě s osobou vedoucí řízení). Současně stavební úřad vyzývá účastníky řízení, aby ve
stejné lhůtě uplatnili svá práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí shora uvedené
lhůty stavební úřad předpokládá, že bude ve věci rozhodnuto.
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Vzhledem k současné mimořádné krizové situaci, k vyhlášenému nouzovému stavu a k obsahu
Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 399 ze dne 09.04.2020, je provoz
Městského úřadu Český Krumlov omezen a vstup veřejnosti do prostoru Městského úřadu je
možný pouze individuálně, regulovaně a po předchozí domluvě.
Pro možnost nahlédnutí do spisu je bezpodmínečně nutné předem telefonicky dohodnout
s příslušnou úřední osobou konkrétní den a hodinu nahlédnutí a konkrétní technický způsob,
jakým lze nahlédnutí do spisu provést.
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je 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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Johana H A N U Š O V Á
vedoucí stavebního úřadu

Příloha pro všechny:
• Ověřená koordinační situace v měř. 1:20
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Obdrží:
• Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (do
vlastních rukou a datových schránek):
1. SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb, sídlo: Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice 10
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
2. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
• Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních
rukou na doručenku, do datových schránek):
3. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf, sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice 10
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb, sídlo: Domoradice č.p. 1, 381 01 Český
Krumlov 1
•

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a veřejnost
(veřejnou vyhláškou a dálkovým přístupem) - dle § 87 odst. 3 stavebního zákona se
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 344, 348/1, 348/2, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 357,
358, 359, 362, 364, 1323, 1930, 2409, 2410, 2411, 2412, 2891, parc. č. 387, 388, 396/2,
397, 398, 409/16, 409/22, 418, 1312/1, 1312/2, 1312/4, 1312/5, 1312/6, 1601, 1743 v
katastrálním území Český Krumlov, st. p. 52, 97, 98, parc. č. 1679/1, 1679/3, 1686, 1690/13,
1696/1 v katastrálním území Spolí-Nové Spolí.
•

Dotčené orgány (jednotlivě – obyčejným dopisem poštou, do datových schránek):

6. Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
7. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český
Krumlov 1
8. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
9. Povodí Vltavy, státní podnik, České Budějovice, IDDS: gg4t8hf, sídlo: Holečkova č.p. 3178/8,
150 00 Praha 5-Smíchov
• Dále se doručí se žádostí o zveřejnění na úřední desce:
10. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku
a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
11. Městský úřad Český Krumlov, odbor vnitřních věcí, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Města Český
Krumlov a stavebního úřadu MÚ Český Krumlov. Oznámení bude též zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup (poslední den této lhůty se považuje za den oznámení, byla-li v této
lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup). Oznámení s
vyznačeným datem vyvěšení bude vráceno stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne .......................................................
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení

