
MESTSKY URAD CESKY KRUMLOV
Stavební úřad
Kaplická 439, Ceský Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

Sp. zn..: S-MUCK 309911201L-Be
Cj.: MUCK 3206212011
Vyřizuje: Petra Benčová

Ceský Krumlov, dne 2|.6.201 I

ozxÁvtExÍ
o SPoJENÍ ÚzBnrNÍHo A STAvEBNÍHo ŘÍzpxÍ,znrlÁ'JnNÍ sPoLEčxÉHo ŘÍzrxÍ n

PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉuu ÚsrNÍvtu lpoNÁxÍ

E.oN Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera2|5|16,370 49 české Budějovice,
kterou zastupuje E.oN Ceská republika, s.r.o., IČ 2513359l, F. A. Gerstnera 215116, Českó Budějovice
.7,3,lO 0l Ceské Budějovice 1,

kterou zastupuje Jiřík & Syn V.o.S.. IC 25l 74428, Smetanova 622,313 44 Z|iv

(dá|e jen ''stavebnft'') dne |5.6.20 | | podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

''zemní kabelové vedení NN . ZTv, SB.4811.108''
v Chlumci

na pozemcích parc. č.221711.30213,30zl4,30215,30216,30217,30218,302112.302/10,302117 v
katastrálním ,izemí Chlumec. Uvedeným dnem bylo zahájeno ízemní a stavební Íízení.

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. l83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dá|e
jen ''stavební zákon'') spojil územní a stavební íízení podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s $ 140 odst. 1 zákona č. 50012004 Sb.. správní řád, v platném znéní, usnesením podle $ 140 odst.4
správníhořáduaoznamujepodle$87odst.1aŠll2odst.lstavebníhozákonazahájeníspolečného
Íízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednání na den

25. července20tl (pondělí) v 14:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti stavebního úřadu (4.patro).

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou záyazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústnímjednání, jinak k nim nebude přihlédnuto' Uvedená lhůta, tj. do 25. července 20l 1' je
současně lhůtou pro nahlížení do podkladů rozhodnutí podle $ 38 správního řádu, pro vyjadřování se
k podkladům rozhodnutí podle $ 36 odst. 2 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů podle $
36 odst. l správního řádu (stavební úřad Městského úřadu Ceský Krumlov, úřední dny: po'st 7.30-
11.00+l2.00-l7.00' úÍ,čt,pá7,30 - 8.30' příp. i jiné prac.dny po předchozí domluvě s osobou vedoucí
Íízení).

Nejpozději do stanoveného termínu ústního jednání bude stavebnftem do|ožen dok|ad o převodu poz.p.č.
2211l1v k.ú. Chlumec do vlastnictví obce Chlumec. K datu 2I.6,20I l není v katastru nemovitostí veden
záznam o změně vlastníka.

Dále upozorňujeme stavebníka. že ďo vydání správního rozhodnutí ve věci je nutné zaplaÍit správní
poplatek ve výši 3000'. Kč. Poplatek je stanoven položkou l7 bod |. písm. i) Sazebníku správních
poplatků, který tvoří přr.lohu k zákonu CNR č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, v platném znéní.
Tuto částku uhrad'te na podatelně podepsaného správního orgánu.
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Poučení:

Žadatel v sou|adu s $ 87 odst. 2) stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom. že
poda| žádost o vvdání územního rozhodnutí. bv|a bezodkladně poté. co bylo nařízeno veřejné ústní
iednání' vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavb}'nebo pozemku. na nichž se má záměr
uskutečnit' a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.
popříoadě jiný podklad. z něhož |ze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na
jeho v|iv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební úřad nařídí opakované veřejné
ústníjednání.

Nevyvěšení informace o záměru a o tom. že bv|a podána žádost o vydání územního a stavebního
rozhodnutí podle $ 87 odst. 2 stavebního zákona je podle $ l78 odst.l písm. e) přestupkem proti
stavebnímu řádu u fyzických osob a podle $ l80 odst. l písm.e) správním deliktem u právnických osob
s možností sankce do 200 000.. Kč.

Zičastní-|i se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání' zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu. se nepr'ih|íŽí. Účastník fizení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastnfta tízení. a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřih|íží' obec uplatňuje v územním fizení námítky k ochraně zájmů obce a zájmtt
občanů obce. osoba, která je účastníkem územního řízení podle $ 85 odst. 2 písm. a)' b) a d), může
uplatňovat námitky proti proiednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno' osoba,
která je účastníkem řízenípodle $ 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou Se podle zvláštního právního předpisu
zabývá.

Účastník stavebního fizenímůže podle $ |l4 odst. I stavebního zákonauplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání Stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho v|astnické právo nebo právo za|ožené sm|ouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastníci jsou povinni se při jednání před stavebním úřadem prokázat průkazem umožňujícím
identifikovat jejich totožnost' Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu.

Nechá-li se některý z účastníků Zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc d|e $ 33
správního řádu' Elektronická podání se zaručeným e|ektronickým podpisem je možné zasí|at na adresu e-
podatelny: posta@mu.ckrum1ov.cz. Právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-
li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu' prostřednictvím datové
schránky. Elektronícký dokument zasí|aný přes datovou schránku musí být ve Íbrmátu podporovaném
datovými schránkami a zároveň ve formátu. který protistrana přijímá (doporučený formát: *.pdfl.

Johana HANuŠovÁ
vedoucí stavebního úřadu

obdrží:
o účastníci územnfto řízení podle $ 85 odst. l (doručenky)
l. E.oN Distribuce, a.s., prostřednictvím:Jiřík & syn v.o.s..IDDS: g7wdz9r
2. Obec Chlumec. IDDS: 9dsbun9
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o účastníci územního řízení podle $ 85 odst. 2 (veřejnou vyhláškou)
- Úraa pro Zastupování státu ve věcech majetkových,Územnípracoviště České Budějovice, odbor
odloučené pracoviště Ceský Krumlov. IDDS: 96vaa2e
- Milena Zmeková, Chlumec č.p,26,382 32 Velešín
- Miroslava Mrázová, Chlumec č.p. 12,38232 Velešín
- Adam Mráz, Chlumec č.p. 12,382 32 Velešín
- Eliška Mrázová, Chlumec č,p. 12,38232 Velešín
- Ladislav Búrger' Chlumec č.p, 2,382 32 Ve|ešín
- Věra Janečková, Kubatova č.p' 1537/16, 370 l0 Ceské Budějovice 10
. Ing. otakar Veselý, Nová č.p. .58, Horní Brána, 381 0l Ceský Krumlov l
- lng. Václav Staněk. Průběžná č.p. 299. 373 8 | Kamenný Újezd
. Lenka Kuttová. Ch|umec č,p,25,38232 Velešín
- MUDr. Dušan Zmeko, Chlumec č.p,24.38232 Velešín
- E.oN Česká republika' s.r.o., IDDS:3534cwz

o účastníci stavebního fizenípodle $ l09 odst. 1 (doručenky)
1. E.oN Distribuce' a.s., prostřednictvím: Jiřík & syn v.o.s., IDDS: g7wdz9r
z.Úraapro Zastupování státu ve věcech majetkových,Územnípracoviště České Budějovice, odbor
odloučené pracoviště Český Krumlov, IDDS: 96vaa2e
3. Milena Zmeková, Chlurnec č.p.26,38232 Velešín
4. Miroslava Mrázová, Chlumec č.p. 12,38232 Velešín
- Adam Mráz, Chlumec č'p. 12,382 32 Velešín, prostřednictvím zákonného zástupce: Miroslava

Mrázová, Chlumec č,p. 12, 382 32 Velešín
- Eliška Mrázová, Chlumec č.p. |2,382 32 Velešín' prostřednictvím zákonného zástupce: Miroslava

Mrázová. Chlumec č.p. |2, 382 32 Velešín
5. Ladis|av BÚrger, Chlumec č.p. 2,382 32 Velešín
6. Věra Janečková, Kubatova č.p. |531116, 370 l0 České Budějovice 10
1.Ing. otakar Veselý, Nová č.p. 58, Horní Brána. 38l 0l Ceský Krumlov 1

8. Ing. Václav Staněk, Prťrběžná č.p.299,373 8l Kamenný Ujezd
9. Lenka Kuttová, Chlumec č.p.25,38z 32 Velešín
10. MUDr. Dušan Zmeko' Chlumec č.p. 24,382 32 Velešín
11. Obec Chlumec,IDDS: 9dsbun9
12. E.oN Ceská republika' s.r.o.' IDDS 3534cwz

Na vědomí:
l3. Městský úřad Český Krum|ov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p.439, Horní
Brána,381 01 Ceský Krumlov 1

14. BRE Bank S.A., organizační složka podniku, IDDS: rtjdda6

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Chlumec a na úřední desce stavebního
úřadu, který vede řízení. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle $ 25 odst. 2 správního
řádu považuje za doručené, by|a-li v této |hůtě sp|něna povinnost zveřejnění způsobem
umožňujícím dá|kový přístup.

Vyvěšeno dne .......,j]. ..!,.,!.r..!..!... ox5'1,.|l|ut|Ec

razítkoa podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení Ttt ,l33ž1:001J:o,,Ty

Toto oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dá|kový přístup - na elektronické
úřední desce příslušné obce a na e|ektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po
dobu 15 dnů.

Na elektronické úřední desce zveřejněno ode an" ......./a::!..,:. ./|l i:l ^--,.........1......... OBEG c${LuMEc
razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění .-l- 3B2 32 I/ELEŠ|.N.-

::-*F37'; 743 ?r31 lcl., ct'oáse zl
/.//


