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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175,
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
(dále jen "žadatel") podal dne 3.2.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Vanov, chaty Svatojánský ryb., VN, TS, NN - 2. etapa", číslo stavby 1030025832
podle projektové dokumentace vypracované společností ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., Katovická 175, Strakonice, v lednu 2020, autorizované Ing. Václavem Lhotou, ČKAIT
0102322,

na pozemku parc. č. 353/1, 355, 415/1, 415/4, 415/5, 417, 418/1, 418/3, 420/2, 420/3, 420/6, 422 v
katastrálním území Vanov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je připojení nových odběrných míst novými kabelovými rozvody 0,4 kV délky 452 m
v chatové osadě Vanov u Svatojánského rybníka. Ze stávajícího pilíře SS 100 (pozice 01) bude vyveden
nový zemní kabel NAYY 4x95 mm2, který bude zasmyčkován v pilířích SS 100 (pozice 02, 03, 04, 05,
06, 07) a ukončen v pilíři SS 100 na pozici 08. Kabel bude uložen ve volném terénu v pískovém loži
krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových
chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7 m.
Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
13. srpna 2020 (čtvrtek) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadu Vanov.
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Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
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.

Jiří Baštář
vedoucí odboru stavebního úřadu

Vyvěšeno dne : …………………………….

Sejmuto dne : ……………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Telč, sekretariát
Obecní úřad Vanov
(po sejmutí vrátit veřejnou vyhlášku stavebnímu úřadu Městského úřadu Telč)
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 30 dnů předem (před jednáním) na úřední desce
Městského úřadu Telč a Obecního úřadu Vanov, současně zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Žadatel zajistí v souladu s § 87 odst.2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení
řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem( u objektu
č.e. 32 v k.ú. Vanov parc.č. 415/3) a to do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w
sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Jiří Nechvátal, Vanov č.p. 15, 588 56 Telč
Aleš Černák, Libín č.p. 76, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Pavel Hradecký, IDDS: xuckcbn
trvalý pobyt: Palackého č.p. 1369/28, 589 01 Třešť
Pavel Prokeš, Dukelských bojovníků č.p. 2859/151, 671 81 Znojmo 5
Petr Prokeš, Dyjákovice č.p. 198, 671 26 Dyjákovice
Pavel Becker, Beringerova č.p. 301, 588 56 Telč-Štěpnice
Luboš Pospíchal, Beringerova č.p. 369, 588 56 Telč-Štěpnice
Eva Noháčková, Slavatovská č.p. 137, 588 56 Telč-Štěpnice
Marcela Blechová, Markvartice č.p. 92, 588 56 Telč
Lubomír Telčer, Březinova č.p. 3638/15, 586 01 Jihlava 1
MUDr. Libuše Nováková, Palackého č.p. 970, 588 13 Polná
Ing. Ladislav Hajný, Maškova č.p. 267, 588 56 Telč-Podolí
Michal Marek, U Štěpnického rybníka č.p. 323, 588 56 Telč-Podolí
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Miloš Mareš, Na Hliništi č.p. 2028/39, 586 01 Jihlava 1
Alena Marešová, Na Hliništi č.p. 2028/39, 586 01 Jihlava 1
Rybářství Vysočina, s.r.o., IDDS: wtjykh5
sídlo: V Kaštanech č.p. 230/11, 589 01 Třešť
Obec Vanov, IDDS: 8vmbvs4
sídlo: Vanov č.p. 22, 588 56 Telč
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Lesní družstvo Borovná, IDDS: vy5h93f
sídlo: Lesovna v Parku č.p. 105, Telč - Štěpnice, 588 56 Telč
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1,
dotčené orgány
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování - orgán územního plánování, náměstí Zachariáše
z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování - státní památková péče, náměstí Zachariáše z
Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní

