
M ě s t s k ý   ú ř a d   B l a t n á 
odbor výstavby a územního plánování 

třída T.G.Masaryka 322,  388 11  Blatná 
tel. 383 416 153 e-mail:cechackova@mesto-blatna.cz 

 

*mublx0085z6l* 
 

MUBLX0085Z6L 

     
     
   E.ON Distribuce, a.s. 

F. A. Gerstnera 2151/6 
370 01  České Budějovice 1 

 
    

     
Spis.značka vyřizuje  V Blatné dne  
OVÚP/1323/2017/KK Ing. Zuzana Čecháčková  25.4.2017  
Číslo jednací 
MUBL  4266/2017 

    

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1, kterou 
zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice 1, kterou na základě plné moci zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, 
nábřeží 1. máje 1935, 397 01  Písek 1, zastoupená jednatelem společnosti Janem Urválkem 

 (dále jen "žadatel") podala dne 8.2.2017  a naposledy dne 25.4.2017 doplnila žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: 

"Tchořovice - spodní část st. úpravy sítě NN" 
Tchořovice 

 

na pozemcích st. p. 9, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 99/1, 104, 107, 
109, parc. č. 82, 85/1, 102, 103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 
1515/2, 2043, 2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 
řízení. 
 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny 
Po a St 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod a Pá 7.30-10.30 hod.). 

Stavební úřad při sestavování okruhu účastníků dospěl k závěru, že se jedná o řízení s velkým počtem 
účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 správního řádu (dále jen "správní řád"), tj. řízení s více jak 30 
účastníky. Dle § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení s velkým počtem 
účastníků a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu. Účastníci řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.  

Poučení: 
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Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit podle § 89 odst. 1 
stavebního zákona nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v 
rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 
právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky a stanovený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  
 
 
 
 
 
 

Bc. Václav Koubek 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Blatná 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
I. účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 
ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv 
II. dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KÚ Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
MěÚ Blatná, odbor dopravy - silniční správní úřad, T. G. Masaryka č.p. 322, 388 11  Blatná 
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11  Blatná 
III. účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – veřejná vyhláška 
Obec Tchořovice, IDDS: 2wrarjr 

IV. účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – veřejná vyhláška 
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 
pozemcích st. p. 9, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 99/1, 104, 107, 109, 
parc. č. 82, 85/1, 102, 103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 
1515/2, 2043, 2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice. 

V. účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejná vyhláška 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 50/2, parc. č. 86/4, 83, 81/1, 99/1, 1541/8, 1129/6, 1127/2, 2628, 103/d1, 1580, 1132/1, 2614/2, 
2042, 2162 v katastrálním území Tchořovice  
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