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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
24.1.2012 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje JH Projekt, s.r.o., IČ 28048563, Národních mučedníků č.p. 196, 339 01  
Klatovy 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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

Holoubkov, 92/A, kabel NN 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 106/1, 106/8, 355/1 v katastrálním území Holoubkov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Projektová dokumentace záměru řeší umístění zemního kabelu  v délce 82 m na p.p.č. 355/1, 106/1 v 
k.ú. Holoubkov a umístění přípojky a nové přípojkové skříně na p.p.č. 106/1 a 106/8 v k.ú. 
Holoubkov. Umístění stavby je patrné z projektové dokumentace, zodp. projektant Ing. Jaroslav 
Havlík, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201702, 12/2012. 

  

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. Stavba bude umístěna  na pozemcích na pozemku parc. č. 106/1, 106/8, 355/1 v katastrálním území 
Holoubkov, jak je zakresleno na situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace k 
územnímu řízení a kde je umístění stavby okótováno. 

3. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejším stavebním úřadem. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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4. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník o vydání stavebního povolení. Příslušným 

úřadem pro povolení stavby je Městský úřad Rokycany, odbor stavební. Žádost bude podána na 
předepsaném tiskopisu. 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Předložená stanoviska:  

• Drážní úřad, sekce stavební-oblast Plzeň souhlas č.j. ML-SOL0046/12-2/Sg, DUCR-2677/12/Sg 
ze dne 17.1.20 

• Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vyjádření č.j. 5452/OŽP/11 ze dne 15.11.2011 

• Městský úřad Rokycany, odbor dopravy rozhodnutí č.j. 12062/OD/11 ze dne 2.12.2011 

• Obecní úřad Holoubkov vyjádření č.j. 792/2011 ze dne 19.9.2011. 

 

 

Odůvodnění 
Dne 24.1.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
6.3.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili: 

- Drážní úřad, sekce stavební-oblast Plzeň souhlas č.j. ML-SOL0046/12-2/Sg, DUCR-2677/12/Sg ze 
dne 17.1.20 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vyjádření č.j. 5452/OŽP/11 ze dne 15.11.2011 

- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy rozhodnutí č.j. 12062/OD/11 ze dne 2.12.2011 

- Obecní úřad Holoubkov vyjádření č.j. 792/2011 ze dne 19.9.2011. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Holoubkov, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Roman Beránek, Miloš Opatrný, 
Bohumil Vacek, Eva Vašutová, Stanislav Fišer, Dana Alwail, Jan Hradil, Jana Hradilová, Daniel 
Prošek, Josef Zelenka, Hana Zelenková, Vladimír Gruber, Renáta Gruberová, WEILER Holoubkov 
s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica  Czech Republic a.s. 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 
 
 
 
 
 

                      Otisk úředního razítka 
 
  

                                                     Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
                                                     vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Miroslava Vágnerová  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení - dodejky: 
JH Projekt, s.r.o., IDDS: 3ibdus7 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
 

Účastníci řízení - veřejnou vyhláškou: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Roman Beránek, Miloš Opatrný, Bohumil Vacek, Eva 
Vašutová, Stanislav Fišer, Dana Alwail, Jan Hradil, Jana Hradilová, Daniel Prošek, Josef Zelenka, Hana 
Zelenková, Vladimír Gruber, Renáta Gruberová, WEILER Holoubkov s.r.o., RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Telefónica  Czech Republic a.s. 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01, Rokycany 
Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
 
Dotčené správní úřady 
Drážní úřad, sekce stavební-oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany  
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 215, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
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