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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 22.2.2021 podal 

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00  Brno 2, 
kterého zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, nábřeží 1. máje 1935, 397 01  Písek 
1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

“Výšice Chrást - kabelizace NN“ 
Myštice, Výšice 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 14/1, 4/1, 3, 5, 10, 21, 20, 22, 26/2, 6, 98, 2/2, 25, parc. č. 1026/1, 
1025, 1066, 927, 1022, 1038, 1063, 928/1, 943/2, 1106, 1107, 1041, 933/5, 1027, 940/4, 1032, 75, 1037, 
1039, 106, 1003, 1059, 1062, 928/6, 322, 63, 928/3, 60/1 v katastrálním území Výšice. 

 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Nové kabelové vedení NN 

 



Č.j. MUBL  5437/2021 str. 2 

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Pozemky st. p. 14/1, 4/1, 3, 5, 10, 21, 20, 22, 26/2, 6, 98, 2/2, 25, parc. č. 1026/1, 1025, 1066, 927, 

1022, 1038, 1063, 928/1, 943/2, 1106, 1107, 1041, 933/5, 1027, 940/4, 1032, 75, 1037, 1039, 106, 
1003, 1059, 1062, 928/6, 322, 63, 928/3, 60/1 v katastrálním území Výšice. 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku                
a sousedních staveb. 

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek umisťují pozemky st. p. 14/1, 4/1, 3, 5, 
10, 21, 20, 22, 26/2, 6, 98, 2/2, 25, parc. č. 1026/1, 1025, 1066, 927, 1022, 1038, 1063, 928/1, 943/2, 
1106, 1107, 1041, 933/5, 1027, 940/4, 1032, 75, 1037, 1039, 106, 1003, 1059, 1062, 928/6, 322, 63, 
928/3, 60/1 v katastrálním území Výšice. 

3. Stavba bude respektovat následující údaje: 

a) Část 1 – stávající kabelové vedení bude na pozemcích parc. č. 1025 a 1027 v k. ú. Výšice 
odkopáno a naspojkováno novými kabely. Nové kabely budou vedeny na pozemky parc. č. 933/5 
a st. p. 14/1 v k. ú. Výšice, kde budou ukončeny v kabelových pilířích. 

b) Část 2 – ze stávající rozpojovací skříně na pozemku st. p. 4/1 v k. ú. Výšice bude vyveden nový 
kabel. Tento nový kabel bude veden v okraji přilehlé účelové komunikace nejprve severním 
směrem a později západním směrem. V prostoru křižovatky s příjezdovou komunikací od Kožlí 
se trasa kabelu stočí severním směrem a bude pokračovat v souběhu s účelovou komunikací. 
V místě křížení účelových komunikací na pozemcích parc. č. 1038 a 1003 v k. ú. Výšice odbočí 
trasa východním směrem a bude podél komunikace vedena až na pozemek parc. č. 1062 v k. ú. 
Výšice, kde bude ukončena ve stávajícím kabelovém pilíři. V trase kabelu budou provedeny 
odbočky do kabelových pilířů na pozemcích parc. č. 60/1, 1032, 85, 1066, 75, st. p. 5, 6, 8, 13. 
Od kabelových pilířů bude vedeno hlavní domovní vedení do přilehlých nemovitostí. 

c) Část 3 – stávající kabelové vedení bude v pozemku parc. č. 928/1 (před pozemkem st. p. 22) v k. 
ú. Výšice odkopáno a naspojkováno novým kabelem. Nový kabel bude veden podél komunikace 
na pozemku parc. č. 1066 v k. ú. Výšice severním směrem a ukončen bude v novém kabelovém 
pilíři na pozemku parc. č. 322 v k. ú. Výšice. V trase kabelu budou provedeny odbočky do 
nových pilířů na pozemcích parc. č. 928/1, st. p. 21, 20 v k. ú. Výšice. Od kabelových pilířů bude 
vedeno hlavní domovní vedení do přilehlých nemovitostí. 

d) Část 4 – stávající kabelové vedení bude v pozemku parc. č. 928/1 (před pozemkem parc. č. 928/3) 
v k. ú. Výšice odkopáno a naspojkováno novým kabelem. Od místa napojení bude nový kabel 
veden ke stávajícímu betonovému sloupu na pozemku parc. č. 1107 v k. ú. Výšice. Kabel bude 
ukončen napojením na svod ze sloupu. Stávají kabelové vedení v pozemku parc. č. 928/1 v k. ú. 
Výšice bude dále odkopáno a naspojkováno před pozemky parc. č. 928/6 a st. p. 22 v k. ú. 
Výšice. Tato napojení budou ukončena v nových pilířích na pozemcích st. p. 26/2 a 22 v k. ú. 
Výšice. 

e) Kabelové vedení bude provedeno kabelem I-NAYY-J 4x240 mm2 o celkové délce 44 m, kabelem            
I-NAYY-J 4x150 mm2 o celkové délce 1551 m, kabelem I-NAYY-J 4x50 mm2 o celkové délce 8 
m, kabelem I-NAYY-J 4x25 mm2 o celkové délce 97 m a kabelem NYY 4x10 mm2 o celkové 
délce 258 m.     

4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval 
Jan Urválek, ČKAIT 0102172; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

5. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
6. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, 

včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při provádění stavby respektovány a dodrženy. 
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III. Stanoví podmínky dotčených orgánů: 

7. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle 
závazného stanoviska ze dne 2.3.2021, č. j. MUBL 1862/2021: 
a) Ornice a podorniční vrstvy budou skryty odděleně a budou zabezpečeny před znehodnocením, 

zcizením, skrytá zemina bude použita na zpětnou zemědělskou rekultivaci. 

b) Dotčené pozemky zemědělského půdního fondu budou uvedeny do původního stavu nejpozději 
do 1 roku od zahájení zemních prací. 

8. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle 
závazného stanoviska ze dne 26.1.2021, č. j. MUBL 830/2021: 

a) Na lesní pozemky nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při 
stavební činnosti. 

b) Nebude docházet k pohybu pracovní techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

c) Stavební práce je nutno provádět s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, aby 
nedošlo k jeho narušení. Případné mechanické poškození stojících stromů nebo jejich kořenů je 
nutno neprodleně ošetřit nátěrem. 

9. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle 
závazného stanoviska ze dne 16.2.2021, č. j. MUBL 2568/2021: 

a) Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce drobného vodního toku Lesy ČR, s.p., Oblastní 
ředitelství jižní Čechy, č. j. LCR944/029005/2021 ze dne 25.1.2021: 

i) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Souběh s vodním tokem ve 
správě LČR bude v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
podzemními komunikacemi a vedeními. 

ii) Do zatrubněného vodního toku nebude v rámci výkopových prací zasahováno, po jejich 
dokončení bude terén upraven do původní podoby. 

iii) V průběhu prací nebude docházet k znečišťování vodního toku ve správě LČR výkopovou 
zeminou ani ostatními materiály. Vytěžená zemina a stavební materiály nebudou trvale 
skladovány v blízkosti vodního toku, kde by mohlo dojít k jejich splavení. 

iv) Správce toku bude s předstihem informován o zahájení prací a po jejich provedení bude 
přizván ke kontrole. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na 
náklady investora akce. 

v) Správce toku bude neprodleně informován také o všech mimořádných (havarijních) situacích 
týkajících se vodního toku v jeho správě v souvislosti se stavbou NN. Kontakt: Lesy ČR, s.p., 
Oblastní ředitelství jižní Čechy, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16; 
Správce toků Petr Mikeš, tel: 725627902, e-mail: petr.mikes@lesycr.cz 

vi)   Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby nebo jeho 
právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla. 

10. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Územní odbor Strakonice, dle 
závazného stanoviska ze dne 7.12.2020, č. j. KRPC-129262-1/ČJ-2020-020706: 
a) Zařízení spojené se stavbou musí být umístěné v bezpečné vzdálenosti od komunikací min. 0,5 m, 

tak aby nedocházelo k jeho poškozování provozem na komunikaci. U nadzemního vedení je 
nutné dodržet normové parametry, tak aby vedení nezasahovalo do průjezdního profilu pozemní 
komunikace. Žádná zařízení spojená se stavbou nesmí být umisťována do rozhledových 
parametrů sjezdů, aby nebránila v rozhledech, v rozhledech mohou být překážky jen do výše, 
kterou stanoví příslušné ČSN. 

b) Podchod pod komunikací bude realizován protlakem, pokud to v daném místě jde realizovat                 
a pokud to technologie stavby dovolí. Překopání komunikace bude povoleno výjimečně, pokud 
nelze stavbu provést protlakem či podvrtem pod komunikací.  

c) K realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (DIO), aby při provádění prací 
byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. Poté 
bude DIO, a to včas před zahájením prací, předloženo k odsouhlasení na PČR, KŘPJčK, DI 
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Strakonice s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace. PČR,KŘPJčK, DI Strakonice na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona 
č. 13/1997 Sb., a vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
včetně všech změn a doplňků, ke zvláštnímu užívání komunikace, pro potřeby silničního 
správního úřadu. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno 2 
Dana Beníšková, nar. 6.12.1955, Chlebovická 493, 199 00  Praha 99 
Ing. Jan Bradna, nar. 30.1.1944, U bažantnice 372/18, 159 00  Praha 59 
Pavla Brodová, nar. 11.1.1968, Smetanova 46, 388 01  Blatná 
Elena Jarešová, nar. 3.1.1963, Korunní 2569/108g, 101 00  Praha 101 
Radek Kolář, nar. 1.2.1970, Kukelská 903/1, 198 00  Praha 98 
Veronika Kolářová, nar. 5.11.1977, Výšice 37, 388 01  Blatná 
Ludmila Kolpeková, nar. 12.2.1953, Slavkovice 38, 398 04  Čimelice 
Klára Kosíková, nar. 22.4.1976, Myštice 35, 388 01  Blatná 
Pavel Krákora, nar. 11.1.1956, Prusíkova 2492/13, 155 00  Praha 515 
Radka Kroupová, nar. 7.8.1975, Husova 95, 273 08  Pchery 
Jan Kubíček, Dlouhá 711/30, 110 00  Praha 1 
Ludmila Kubínková, nar. 14.4.1947, Mírová 526, 357 33  Loket 
Wenzel Maria Quirin Melchior Lobkowicz, nar. 4.12.1986, Drahenice 1, 262 85  Drahenice 
Mgr. Jitka Novotná, nar. 17.5.1970, Ve Strnadovně 956, 272 04  Kladno 4 
Kamila Novotná, nar. 6.1.1991, Ve Strnadovně 956, 272 04  Kladno 4 
Tereza Pěkná, nar. 21.4.1989, Menšíkovská 1235/2, 160 00  Praha 6 
Milan Procházka, nar. 18.5.1951, Sídliště Za Chlumem 776, 418 01  Bílina 1 
Bohumil Rudolf, nar. 16.5.1956, Plánická 868/9, 153 00  Praha 512 
Bohumil Řebřina, nar. 10.4.1942, Blýskavky 1335, 388 01  Blatná 
Jan Řebřina, nar. 27.10.1943, nábřeží 1. máje 1827, 397 01  Písek 1 
Jana Řebřinová, nar. 23.10.1945, nábřeží 1. máje 1827, 397 01  Písek 1 
Bc. Stanislav Stoklasa, nar. 30.7.1976, Pohoří 34, 398 04  Čimelice 
Hana Zourková, nar. 15.5.1973, 5. května 9, 273 08  Pchery 
ČCE Reality a.s., Jungmannova 22/9, 110 00  Praha 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 
Obec Myštice, Myštice 15, 388 01  Blatná 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.2.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
 
Stavební úřad oznámil dne 3.3.2021 pod č. j. MUBL 3395/2021 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad tedy stanovil lhůtu 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska. Účastníkům byla dána možnost nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručoval stavební úřad písemnosti 
postupem dle § 144 zákona 500/2004 Sb. 
 
Stavební úřad v územním řízení posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací 
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou 
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technickou a dopravní infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou 
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 
 
Umístění stavby je, dle závazného stanoviska vydaného dne 25.2.2021 pod č. j. MUBL 3146/2021 MěÚ 
Blatná, odborem výstavby a územního plánování, orgánem územního plánování, v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 

 

 
Vymezení okruhu účastníků územního řízení: 
Stavební úřad při vymezování okruhu účastníků územního řízení vycházel z ustanovení § 85 stavebního 
zákona. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby 
žadatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně 
sousedních pozemků a staveb na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 
 
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení 
přísluší vedle žadatele, rovněž vlastníkům stavbou dotčených pozemků a také vlastníkům sousedních 
pozemků a staveb na nich. Vlastnická ani jiná práva k dalším – vzdálenějším pozemkům a stavbám na 
nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno 2 
 

Účastníci územního řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Dana Beníšková, nar. 6.12.1955, Chlebovická 493, 199 00  Praha 99 
Ing. Jan Bradna, nar. 30.1.1944, U bažantnice 372/18, 159 00  Praha 59 
Pavla Brodová, nar. 11.1.1968, Smetanova 46, 388 01  Blatná 
Elena Jarešová, nar. 3.1.1963, Korunní 2569/108g, 101 00  Praha 101 
Radek Kolář, nar. 1.2.1970, Kukelská 903/1, 198 00  Praha 98 
Veronika Kolářová, nar. 5.11.1977, Výšice 37, 388 01  Blatná 
Ludmila Kolpeková, nar. 12.2.1953, Slavkovice 38, 398 04  Čimelice 
Klára Kosíková, nar. 22.4.1976, Myštice 35, 388 01  Blatná 
Pavel Krákora, nar. 11.1.1956, Prusíkova 2492/13, 155 00  Praha 515 
Radka Kroupová, nar. 7.8.1975, Husova 95, 273 08  Pchery 
Jan Kubíček, Dlouhá 711/30, 110 00  Praha 1 
Ludmila Kubínková, nar. 14.4.1947, Mírová 526, 357 33  Loket 
Wenzel Maria Quirin Melchior Lobkowicz, nar. 4.12.1986, Drahenice 1, 262 85  Drahenice 
Mgr. Jitka Novotná, nar. 17.5.1970, Ve Strnadovně 956, 272 04  Kladno 4 
Kamila Novotná, nar. 6.1.1991, Ve Strnadovně 956, 272 04  Kladno 4 
Tereza Pěkná, nar. 21.4.1989, Menšíkovská 1235/2, 160 00  Praha 6 
Milan Procházka, nar. 18.5.1951, Sídliště Za Chlumem 776, 418 01  Bílina 1 
Bohumil Rudolf, nar. 16.5.1956, Plánická 868/9, 153 00  Praha 512 
Bohumil Řebřina, nar. 10.4.1942, Blýskavky 1335, 388 01  Blatná 
Jan Řebřina, nar. 27.10.1943, nábřeží 1. máje 1827, 397 01  Písek 1 
Jana Řebřinová, nar. 23.10.1945, nábřeží 1. máje 1827, 397 01  Písek 1 
Bc. Stanislav Stoklasa, nar. 30.7.1976, Pohoří 34, 398 04  Čimelice 
Hana Zourková, nar. 15.5.1973, 5. května 9, 273 08  Pchery 
ČCE Reality a.s., Jungmannova 22/9, 110 00  Praha 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 
Obec Myštice, Myštice 15, 388 01  Blatná 

 

Účastníci územního řízení dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
St. p. 8, 13, 84, 26/9, parc. č. 342/11, 40/1, 1029, 61, 85, 82, 83, 1185, 1040, 1094, 314/1, 933/3, 315/2, 
1090 v k. ú. Výšice 
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Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování dne 25.2.2021, č. j. MUBL 3146/2021 

- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 2.3.2021, č. j. MUBL 1862/2021 

- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 26.1.2021, č. j. MUBL 830/2021 

- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 16.2.2021, č. j. MUBL 2568/2021 

- Policie ČR, Územní odbor Strakonice dne 7.12.2020, č. j. KRPC-129262-1/ČJ-2020-020706 

 

 

Žadatel k žádosti doložil: 

- Plnou moc k zastupování 

- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k existenci nadzemního vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, 
podzemního a nadzemního vedení NN v dotčeném území a souhlas se stavbou a činností 
v ochranném pásmu ze dne 30.11.2020, č. j. M18391-26083416 

- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. (plyn) ze dne 27.11.2020, č. j. M18391-26083416 

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 7.10.2019, č. j. 773177/19 

- Vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 7.10.2019, č. j. O19070102838 

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 27.11.2020, č. j. MW9910162734234535 

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.11.2020, č. j. E50745/20 

- Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 27.11.2020, č. j. 2020322241 

- Vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 25.1.2021, č. j. LCR944/029005/2021 

- Vyjádření Povodí Vltavy ze dne 15.1.2021, č. j. PVL-2958/2021-140 

- Vyjádření Obce Myštice ze dne 10.2.2021, č. j. MY/41/2021 

- Sdělení MěÚ Blatná, státní památkové péče ze dne 10.12.2020, č. j. MUBL 18186/2020/89 

- Sdělení MěÚ Blatná, odboru životního prostředí ze dne 9.12.2020, č. j. MUBL 17434/20-162 
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1066, 1025, 1026/1, 1041, 1063, 1022, 1038, 1106, 

928/1, 943/2, 1107 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 933/5, 1027 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním 

výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 940/4, st. p. 14/1 v k. ú. Výšice, vyjádřený na 

situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 41 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1032, st. p. 3 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním 

výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 5 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1037 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1039 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 106, 103, 1059 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním 

výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1062 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 21 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 20 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 22 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 928/6, st. p. 26/2 v k. ú. Výšice, vyjádřený na 

situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 322 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 6 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 75, st. p. 10 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním 

výkrese   
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- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 63, st. p. 98 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním 

výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků st. p. 2/2 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním výkrese   
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 928/3, st. p. 25 v k. ú. Výšice, vyjádřený na situačním 

výkrese   
 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího 
správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu             
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li                 
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Václav Koubek 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Blatná 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 

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

 

 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
I. účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 
ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv 
 
II. účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 
Dana Beníšková, Chlebovická č.p. 493, Praha 9-Letňany, 199 00  Praha 99 
Ing. Jan Bradna, U bažantnice č.p. 372/18, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Pavla Brodová, Smetanova č.p. 46, 388 01  Blatná 
Elena Jarešová, Korunní č.p. 2569/108g, Praha 10-Vinohrady, 101 00  Praha 101 
Radek Kolář, Kukelská č.p. 903/1, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
Veronika Kolářová, Výšice č.p. 37, Myštice, 388 01  Blatná 
Ludmila Kolpeková, Slavkovice č.p. 38, Mišovice, 398 04  Čimelice 
Klára Kosíková, Myštice č.p. 35, 388 01  Blatná 
Pavel Krákora, Prusíkova č.p. 2492/13, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Radka Kroupová, Husova č.p. 95, Humny, 273 08  Pchery 
Jan Kubíček, Dlouhá č.p. 711/30, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Ludmila Kubínková, Mírová č.p. 526, 357 33  Loket 
Wenzel Maria Quirin Melchior Lobkowicz, Drahenice č.p. 1, 262 85  Drahenice 
Mgr. Jitka Novotná, Ve Strnadovně č.p. 956, Rozdělov, 272 04  Kladno 4 
Kamila Novotná, Ve Strnadovně č.p. 956, Rozdělov, 272 04  Kladno 4 
Tereza Pěkná, Štuparská č.p. 9, 110 00  Praha 011 
Milan Procházka, Sídliště Za Chlumem č.p. 776, Teplické Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Bohumil Rudolf, Výšice č.p. 24, 388 01  Blatná 
Bohumil Řebřina, Blýskavky č.p. 1335, 388 01  Blatná 
Jan Řebřina, nábřeží 1. máje č.p. 1827, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek 1 
Jana Řebřinová, nábřeží 1. máje č.p. 1827, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek 1 
Bc. Stanislav Stoklasa, Pohoří č.p. 34, Mišovice, 398 04  Čimelice 
Hana Zourková, 5. května č.p. 9, 273 08  Pchery 
ČCE Reality a.s., IDDS: ek994ia 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Obec Myštice, IDDS: wrbats5 
 
III. účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejná vyhláška 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
St. p. 8, 13, 84, 26/9, parc. č. 342/11, 40/1, 1029, 61, 85, 82, 83, 1185, 1040, 1094, 314/1, 933/3, 315/2, 
1090 v k. ú. Výšice 
 
IV. dotčené správní úřady 
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11  Blatná 
Policie ČR okresní ředitelství Strakonice, Územní odbor Strakonice, IDDS: eb8ai73 
 
V. ostatní 
spis – vlastní 
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