Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

odbor výstavby a územního plánování
Číslo jednací:

VÚP 4637/16-KLI-6090/15

Vyřizuje:

Ing. Vlasta Klimová

388 459 048
Ve Vimperku dne: 2.3.2016
Telefon:

- veřejná vyhláška -

Oznámení zahájení územního řízení
Dne 6.11.2015 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice prostřednictvím společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kterou na základě plné moci zastupuje SETERM CB, a.s., IČ
260 31 949, Nemanická 2208/16, 370 10 České Budějovice, ten dále zastupuje Ing. Luboš Doležal, IČ
113 37 052, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice (dále jen „stavebník“), žádost o vydání územního
rozhodnutí na stavbu pod označením
„Svatá Maří, p. Zátka: kNN, připojení kabelem, č.s. 1030025425“
na poz. parc. KN č. 631/4, 816/7, 816/6, 524/2, 826/1 a 517 v k.ú. Svatá Maří.
Předmětem řešení této stavby je rozšíření sítě NN. Účelem stavby je výstavba nového kabelového
vedení NN, kterým se připojí pozemky v obci Svatá Maří.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 zahájení územního řízení
žadateli, obci a účastníkům řízení, uvedeným v příloze č. 1, a současně nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den

8. dubna 2016 (pátek) v 10.00 h
na místě stavby – Svatá Maří u č.p. 111.

Do podkladů lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu MěÚ Vimperk (úřední
dny pondělí a středa od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 h) v budově TKB, ul. Nad Stadionem 199,
Vimperk, a při veřejném ústním jednání.
Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona bude oznámení o
zahájení řízení zasláno jednotlivě. Veřejnosti se oznámení o zahájení územního řízení a konání ústního
jednání oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního
řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:
na nejbližším sloupu veřejného osvětlení – na p.č. 816/7 v k.ú. Svatá Maří.
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
podobu záměru a na jeho vliv na okolí.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat při veřejném ústním jednání, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 8.4.2016 na místě obvyklém
MěÚ Vimperk – odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
MěÚ Vimperk – na elektronické adrese www.vimperk.cz,
OÚ Svatá Maří (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
vyvěsit současně na elektronické úřední desce Obce Svatá Maří).

Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne……………………

Příloha č. 1 k č.j. VÚP 4637/16-KLI-6090/15:
Účastníci územního řízení určeni podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - žadatel a obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - (oznámení se doručuje jednotlivě
doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice – zástupce žadatele

(DS),

Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk (DS).
Účastníci územního řízení určeni podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníci
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadateli,
nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbě (oznámení se doručuje
jednotlivě doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk - vlastník p.č. 816/7, 816/6, 524/2, 826/1

(DS),

Miroslav Zátka (1983), Svatá Maří 95, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 517,
Jarmila Pokorná (1948), Svatá Maří 93, 385 01 Vimperk – vlastník ½ p.č. 631/4,
Vladan Pokorný (1968), Svatá Maří 93, 385 01 Vimperk –(SJM) vlastník ½ p.č. 631/4,
Petra Pokorná (1968), Svatá Maří 93, 385 01 Vimperk – (SJM) vlastník ½ p.č. 631/4.
Účastníci územního řízení určeni podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno – (oznámení se doručuje jednotlivě do vlastních rukou na
doručenku):
Ludovít Švihel (1955), Svatá Maří 92, 385 01 Vimperk – (SJM) vlastník p.č. 631/3, 631/17,
Irena Švihelová (1955), Svatá Maří 92, 385 01 Vimperk – (SJM) vlastník p.č. 631/3, 631/17,
Mgr. Renata Gaudníková (1960), Svatá Maří 111, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 826/5, 631/8.
Dotčené orgány (na doručenku):
HZS JčK, Prachatice

(DS),

MěÚ Vimperk – odbor ŽP (orgán ochrany ZPF, orgán OPK, orgán OH).

