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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1,
s účinností k 1. 1. 2021 EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje Jiřík & syn v.o.s., IČO 25174428, Smetanova 622, 373 44 Zliv
(dále jen "žadatel") podala dne 28. 12. 2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Kabelové vedení NN
Název stavby: Závraty st. č. 171 k. ú. Kaliště u Lipí NN
Číslo stavby: 1030057658
Lipí, část obce Kaliště u Lipí
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1259/2 (ostatní plocha), parc. č. 551/29 (lesní pozemek)
v katastrálním území Kaliště u Lipí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Obnovu kabelového rozvodu NN 0,4 kV distribuční sítě elektřiny pro navýšení příkonu stávajících
odběrných míst elektřiny.
Součástí předložené dokumentace pro územní řízení je i výměna stávajícího kabelu ve stávající trase, kdy
se jedná se o stavbu podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona: výměna vedení technické
infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního
pásma, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, tedy žádné opatření
stavebního úřadu.
Předmětem územního řízení je pouze část trasy od pilíře N03 ve směru k pilíři N04 na pozemcích
parc. č. 1259/2, 551/29 v katastrálním území Kaliště u Lipí. Zde je stávající kabel NN veden již vzrostlým
lesem a trasa bude odkloněna na přístupné místo podél cesty. Stávající celoplastový kabel v této části
mezi stromy bude po odpojení ponechán v zemi. Uložení zemního kabelu NAYY 4 × 150 mm2 bude ve
volném terénu ve výkopu hloubky 0,80 m, s hloubkou krytí kabelu min. 0,70 m od terénu, kabel bude
v pískovém loži o tloušťce min. 8 cm a bude překryt výstražnou fólií. Ochranné pásmo zemního
kabelového vedení bude 1 m po obou stranách krajního kabelu.
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Stavební úřad České Budějovice, 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 účinném do 31. 12.
2020 (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,
účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad České Budějovice, úřední dny pondělí
a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o zahájení
územního řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
žadatel
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje Jiřík & syn v.o.s., IČO 25174428, Smetanova 622, 373 44 Zliv
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Lipí, IČO 00245160, Lipí 28, 373 84 Dubné
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
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, jedná se o pozemky:
parc. č. 1259/2, 551/29 v katastrálním území Kaliště u Lipí
Obec Lipí, Lipí 28, 373 84 Dubné
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním řízením přímo dotčeno, jedná se o pozemky:
parc. č. 2862/91, 2862/95, 2862/87, 2862/99, 2862/85, 1259/11, 1259/10, 1170/29, 1170/97 v
katastrálním území Kaliště u Lipí
Klára Kadounová, Kaliště u Lipí 16, 373 84 Dubné
Mgr. Jaroslava Kohoutová, Babice 1, 384 11 Netolice
Ladislav Honner, Kaliště u Lipí 48, 373 84 Dubné
Hana Matějková, Kaliště u Lipí 27, 373 84 Dubné
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Spolek chatařů u Závratského rybníka, Kaliště u Lipí 10, 373 84 Dubné
dále správci či vlastníci dopravní a technické infrastruktury, kteří v zájmovém území vlastní, provozují či
spravují sítě technické a dopravní infrastruktury, správci povodí, správci lesa
Obec Lipí, Lipí 28, 373 84 Dubné
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická 5, České Budějovice, 370 01 České Bud+ějovice
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, 373 41 Hluboká
nad Vltavou
Cypro-hospodaření v lesích, s.r.o., U Rybníka 336, 382 03 Křemže
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Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání; jinak se k nim
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů
podle ustanovení § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v ustanovení § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 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. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických
norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
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.
Stavební úřad upozorňuje žadatele na zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění účinném do 31. 12. 2020, podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000
Kč, celkem ve výši 1000 Kč. Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději před vydáním rozhodnutí.
Správní poplatek lze zaplatit i bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 4209282/0800, vedený u
České spořitelny, a.s., jako variabilní symbol uveďte 1131361, konstantní symbol 0379, specifický
symbol 76302020. Výše uvedená částka může být uhrazena rovněž na pokladně Magistrátu města České
Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, v úřední dny pondělí a středa od 8,00
do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod. nebo na podatelně Stavebního úřadu, Kněžská 19, České
Budějovice, v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hod., v úterý a čtvrtek od 7,00 do 15,00 hod. a v pátek od
8,00 do 14,30 hod. Doklad o zaplacení prosím předložte správnímu orgánu.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
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Obdrží:
zplnomocněný zástupce žadatele (dodejky)
Jiřík & syn v.o.s., IDDS: g7wdz9r
ostatní účastníci (dodejky)
Klára Kadounová, Kaliště u Lipí č.p. 16, 373 84 Dubné
Mgr. Jaroslava Kohoutová, Babice č.p. 1, 384 11 Netolice
Ladislav Honner, Kaliště u Lipí č.p. 48, 373 84 Dubné
Hana Matějková, Kaliště u Lipí č.p. 27, 373 84 Dubné
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Spolek chatařů u Závratského rybníka, Kaliště u Lipí č.e. 10, 373 84 Dubné
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Cypro-hospodaření v lesích, s.r.o., IDDS: e3zw4xe
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou, IDDS: e8jcfsn
dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Obecní úřad Lipí, IDDS: 7gjbyds
obec a zároveň ostatní účastník (dodejky)
Obec Lipí, IDDS: 7gjbyds

