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Zdeňka Kučerová
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V Kasejovicích dne

04.10.2011

R O Z H O D N U T Í
Výroková část:
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm. g) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném
územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až
114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a
povolení stavby, kterou dne 19.05.2011 podal
Ing. Miroslav Kuneš, P.R.O.-servis, Slepá 4, 312 00 Plzeň, IČ:
11413611, adresa pro doručování Kollárova 24, 301 00 Plzeň, jako
zplnomocněný zástupce stavebníka firmy ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, Teplická 874/4, 405 02 Děčín (dále jen stavebník), a na
základě tohoto přezkoumání:

I.
Vydává
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 91 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření

rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
"Kasejovice č.p.327-NN, IE-12-0004169“
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(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. st. 448, parc.č. st. 459,
parc.č. st. 450, parc.č. 260/5, parc.č. 260/3, parc.č. 260/1,
parc.č. st. 447, parc.č. 1694, parc.č. st. 446, parc.č. st. 436,
parc.č. st. 437, parc.č. st. 438, parc.č. st. 439, parc.č. 259/7,
parc.č. 258/2, parc.č. 1613, parc.č. 1622 ZE, parc.č. 479/14 ZE,
parc.č. 1549/1 ZE a parc.č. 256 ZE v k.ú. Kasejovice a obci
Kasejovice.
Popis stavby:
Jedná
se
o
úpravu
stávající
liniové
stavby
elektrického
venkovního vedení. Trasa úprav venkovního vedení mezi body 2-11 dle
situace E-03 a demontáži stávajícího vzdušné sítě mezi 2-11 dle
situace E-02, je převážně na přístupných pozemcích a nemovitostech
přístupných z pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Kasejovice.
Úpravy pro přepojení na nový sekundární kabel, demontáž stávajícího
vzdušného vedení a osazení nových kabelových přípojkových skříní
jsou navrhovány na nemovitostech v soukromém vlastnictví. V trase
kabelového vedení bude osazena rozpojovací skříň SR 402. Do které
bude proveden svod – napáječ ze stávajícího vzdušného vedení 4xAlFe
70, které se ukončí na novém Ib10,5/15 postaveném pod vedení. Dále
se sekundární vedení provede zemními kabely AXKE-J 4x70 vyvedenými z
SR skříně do obou stran, na které budou smyčkově napojeny jednotlivé
přípojkové skříně v trase vedení.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,
která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením
dotčených pozemků, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků
a sousedních staveb.
2. Stavba nového elektrického vedení bude umístěna na pozemcích č.
st. 448, parc.č. st. 459, parc.č. st. 450, parc.č. 260/5, parc.č.
260/3, parc.č. 260/1, parc.č. st. 447, parc.č. 1694, parc.č. st.
446, parc.č. st. 436, parc.č. st. 437, parc.č. st. 438, parc.č.
st. 439, parc.č. 259/7, parc.č. 258/2, parc.č. 1613, parc.č. 1622
ZE, parc.č. 479/14 ZE, parc.č. 1549/1 ZE a parc.č. 256 ZE v k.ú.
Kasejovice a obci Kasejovice. Umístění je zakresleno v situačním
výkrese v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace

II.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:

"Kasejovice č.p.327-NN, IE-12-0004169“
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(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. st. 448, parc.č. st. 459,
parc.č. st. 450, parc.č. 260/5, parc.č. 260/3, parc.č. 260/1,
parc.č. st. 447, parc.č. 1694, parc.č. st. 446, parc.č. st. 436,
parc.č. st. 437, parc.č. st. 438, parc.č. st. 439, parc.č. 259/7,
parc.č. 258/2, parc.č. 1613, parc.č. 1622 ZE, parc.č. 479/14 ZE,
parc.č. 1549/1 ZE a parc.č. 256 ZE v k.ú. Kasejovice a obci
Kasejovice.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené
ve spojeném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb Ing. Miroslav
Kuneš ČKAIT – 0201879. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,
který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím
(vybraná činnost ve výstavbě). Dále je povinen zabezpečit, aby
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní
opatření, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli tohoto
oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající
se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména vyhlášku č.
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby upravuje provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení staveb a obsahuje závazná ustanovení obsažená
v příslušných technických normách.
5. Při stavbě musí být veden stavební deník, do něhož se
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se prováděné
stavby.
6. Stavebník je povinen:
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby
b) před zahájením stavby umístit u vstupu na staveniště na
viditelném místě štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží
stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, štítek
musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být
ponechán na svém místě až do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu
c) zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená PD a
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny,
nebo jejich kopie
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu
kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení
kontrolní prohlídky
e) závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob,
nebo bezpečnost stavby, ohlásit stavebnímu úřadu
neprodleně po jejich zjištění.
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7. Stavebník splní podmínky vyjádření správce sítě elektronických
komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
č.j. 115720/10 ze dne 21.09.2010 :
- dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK)
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž
existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z
účelové mapy (viz příloha projektové dokumentace – dokladová
část) SEK společnosti Telefónica O2. Žadatel je srozuměn
s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací
(dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní
vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a
dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen
projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti
Telefónica O2 pověřeného ochrannou sítě – Pavel Švarc (tel.:
377 143 412, 602241 160, e-mail: pavel.svarc@o2.com) (dále
jen POS)
- žadatel je oprávněn kontaktovat POS v případě dotazů
souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze
SEK a její dokumentaci pracoviště Telefónica O2 na lince
800 255 255
Stavebník je povinen respektovat podmínky tohoto vyjádření
v plném rozsahu včetně dílčích podmínek (viz příloha
projektové dokumentace – dokladová část).

8. Stavebník

zajistí splnění podmínek vyjádření RWE Distribuční
služby, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 1835/10/173
ze dne 02.07. 2010
- v zájmovém území dojde ke styku, křížení, či souběhu s místními
středotlakými plynovodními řady a přípojkami. Plynárenské
zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro
provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení:
1) za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují
všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je
možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6
zákona
č.6702004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb. Za činnosti
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je
nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před
zahájením
stavební
činnosti
v ochranném
pásmu
plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského
zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz
kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7
dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel
naši
značku
(číslo
jednací)
uvedenou
v úvodu
tohoto
stanoviska.
Bez
vytyčení
a
přesného
určení
uložení
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytyčení
plynárenského
zařízení
považujeme
za
zahájení
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4)
5)
6)

7)
8)
9)
10

11

12
13

14
15
16

9.

stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TGP 702 04 – tab. 8,
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně
další předpisy související s uvedenou stavbou,
pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně
seznámeni
s polohou
plynárenského
zařízení,
rozsahem
ochranného pásma a těmito podmínkami,
při
provádění
stavební
činnosti
v ochranném
pásmu
plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí,
odkryté
plynárenské
zařízení
bude
v průběhu
nebo
při
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho
poškození,
v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku)
bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení
plynárenské zařízení v místě křížení,
neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie
atd.) na telefon 1239,
před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského
zařízení
bude
provedena
kontrola
dodržení
podmínek
stanovených
pro
stavební
činnosti
v ochranném
pásmu
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.
Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní
list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naší značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez
provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno
a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná
fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04,
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny
poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém
zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti,
případné
zřizování
staveniště,
skladování
materiálu,
stavebních strojů apod. Bude realizováno mimo ochranné pásmo
plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (neníli ve stanovisku uvedeno jinak),
při
použití
nákladních
vozidel,
stavebních
strojů
a
mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

Stavebník splní podmínky souhlasu ke zřízení stavby v
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ochranném pásmu dráhy Drážního úřadu, sekce stavební,
oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň ze dne
4.5.2011 č. j. ML-SOL0299/11-2/Kn DUCR - 20044/11/Kn:
* stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené
odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny projektu musí být
projednány předem s Drážním úřadem
* stavba musí být chráněna proti nepříznivým vlivům
provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací.
* stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a
zařízení
* při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost
železničního provozu
* na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné
plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo
mohly jinak ohrozit provoz na dráze
* tento souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy nenahrazuje
stanovisko vlastníka dráhy.
10. Stavebník splní podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ke
stavebnímu řízení SŽČD Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Správa dopravní cesty České Budějovice
č.j. 774/2011-SDC CBE - OPS ze dne 28.2.2011:
1. Stavba musí být v souladu s platnou legislativou. Při
provádění prací v blízkosti kolejí musí zhotovitel dodržovat
vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., v platném znění,
kterou se vydává stavební a technický řád drah, zejména
ustanovení § 11 o volném schůdném prostoru podél koleje v
šířce 3m (+přirážka v oblouku) od osy krajní koleje. V tomto
prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní
pomůcky, nářadí, stroje apod.
2. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a
plynulosti železničního provozu.
3. V místě stavby se nenachází žádná podzemní zařízení v naší
správě.
4. Upozorňujeme na možná rizika plynoucí z provádění prací
v blízkosti koleje (pohyb drážních vozidel, hluk, vibrace
apod.), proto je nutno zajistit bezpečnost pracoviště a
zaměstnanců.
5. Při provádění výkopů v blízkosti traťové koleje musí být
zajištěna bezpečnost železničního provozu (zejména v km cca
10,940 až km 11,050). V blízkosti průjezdného průřezu trati se
nesmí pohybovat pracovníci a strojní mechanizace zhotovitele
nebo musí být práce prováděny za dohledu ST Strakonice.
6. Kabel NN nesmí být veden po pozemku dráhy. Případné uzemnění
nesmí být vedeno směrem k ani na pozemek dráhy.
7. Stavebník, jehož objekt bude realizován v ochranném pásmu
dráhy, si je vědom veškerých negativních vlivů plynoucích
z provozu dráhy (především vibrací), proto nebude na SŽDC
požadovat žádných opatření, ale provede je na vlastní náklady.
8. Zahájení prací oznámí investor stavby SDC Č. Budějovice –
Správa tratí Strakonice, vedoucí provozního oddělení Pavel
Samuel č.t. 972 543 486,mobil 724 030 134. Na stavbě bude
prováděn trvalý nebo občasný dohled.
11.Stavebník splní podmínky vyjádření ze dne 30.6.2010 k existenci
distribučních sítí ČEZ Distribucí, a.s.,pro akci: "Kasejovice –
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č.p. 327 – NN- rekonstrukce/přeložka vz. vedení NN“:
- je nutné dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech nadzemních vedení a podzemních vedení, jejichž
podrobný výčet je součástí dokladové části projektové
dokumentace.
12. Stavebník splní podmínky stanoviska organizace Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec, a.s., ze dne 04.10.2011, zn. 196/2011:
- souhlasí s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že bude
dodrženo ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 53 zákona č.
274/2001 Sb. v plném znění
- před započetím výkopových prací je nutné nechat si vytyčit
podzemní vedení v naší správě naším pracovníkem (vyjádření
zn.15/2010 ze dne 24.1.2011).
13. Před zahájením stavby musí být zajištěno vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí a vedení, k jejichž křížení
či souběhu při stavbě dojde včetně přípojek k sousedním
nemovitostem.
14. Vlastníci nemovitostí, které budou dotčeny stavbou, musí být
písemně informováni o termínu zahájení stavby. Dále musí být
při provádění prací seznámeni s vypínáním a postupem prací na
jednotlivých nemovitostech. Při přerušení prací musí být
zajištěna provozuschopnost vedení k napojení všech nemovitostí.
Pro část trasy určené ke změně napojení nemovitostí i pro
provádění nové části vedení je nutno dodržet napojení všech
nemovitostí na nové i stávající vedení při přerušení prací.
15. Pro zajištění beznapěťového vedení nutno provést veřejné
ohlášení vypínání min. 21 dnů před vypnutím dané části vedení.
16. Při realizaci stavby je nutné dbát o ochranu životního
prostředí zejména odpady vzniklé při demontáži a stavebních
pracích zneškodnit zákonným a doložitelným způsobem pouze na
zařízení k tomu určených.
17. Po ukončení stavebních prací bude terén veškerých pozemků
dotčených stavbou uveden do původního stavu a předán majitelům.
Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů
sousedních nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na
okolních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí
uhrazeny stavebníkem dle platných předpisů.
18. Pro dokončení stavby určuje stavební úřad termín 31.10. 2013.
19. Oznámení k provedení kontrolní prohlídky stavby bude podáno
v těchto fázích stavby:
1) kontrola po vytýčení trasy kabelového vedení a místa
stavby Ib s ohledem na stávající podzemní vedení pro případ,
že v některých částech trasy bude nutná úprava trasy dle
vytýčených podzemních vedení se při prohlídce provede
kontrola dodržení trasy vedení dle PD,
2) kontrolní prohlídka se provede v průběhu výstavby, tj. po
provedení přípravy na připojení jednotlivých nemovitostí na
zemní kabelové vedení a po osazení nových připojovacích
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skříní – při prohlídce se provede kontrola dodržení postupu
prací na výstavbě sekundárního kabelového vedení dle PD,
3) závěrečná prohlídka, na které se provede kontrola dodržení
rozsahu prací dle PD, kontrola úpravy povrchů, apod.
20. Po dokončení stavby stavebník podá ke stavebnímu úřadu žádost o
kolaudační souhlas. Stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadované zvláštními právními
předpisy a zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními předpisy:
- zápis o předání a převzetí stavby technikovi ČEZ Distribuce
a.s.
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby podle PD a
v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby,
s uvedením provedených odchylek od ověřené PD
- zaměření skutečného provedení stavby v digitálním tvaru
- zpráva o revizi přeloženého elektrického vedení NN včetně
všech nových přípojek
- doklad o ekologickém uložení odpadů vzniklých při stavbě,
eventuelně zneškodnění odpadů
- dokumentaci skutečného provedení - pokud došlo při stavbě
k drobným odchylkám od ověřené projektové dokumentace
- stavební deník

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/4, 405 02 Děčín

Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá v souladu s ust. § 74
odst. 1 správního řádu do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í
Dne 19.05.2011 podal zástupce stavebníka žádost o vydání
rozhodnutí o umístění a povolení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního
řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům. K projednání žádosti
současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 26.07. 2011 o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení
přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 111
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zajistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha – Michle (vyjádření č.j.115720/10)
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332 02
Starý Plzenec (vyjádření č.j.15/2010)
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
(vyjádření ze dne 30.6.2010)
- RWE distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02
Brno (vyjádření č.j. 1835/10/173)
– ČD – Telematika, Servis kabelových sítí, Č. Budějovice, Nemanická
438, 370 10 České Budějovice (vyjádření č.j.1903/2011-O)
- SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Č. Budějovice, Nádražní 12,
370 21 České Budějovice (vyjádření č.j. 774/2011- SDC CBE - OPS)
- Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (vyjádření č.j. ML-SOL
0299/ 11-2/Kn DUCR-20044/11/Kn)
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek
a vyjádření vyžadovaných zvláštními předpis a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou:
Účastníci územního řízení (§ 87 odst. 1 a § 85 odst. 1 stavebního zákona):
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín zastoupená
zplnomocněný zástupce panem Ing. Miroslav Kuneš, Město Kasejovice,
Radek Fúrst, Andrea Fúrstová, Zdeněk Macho, Michaela Machová, Jan
Brejcha, Věra Štampachová, Anna Kroupová,
Josef Kadaně, Daniela
Ingeduldová, Jindřich Krajčo, Jitka Krajčová,
Josef Hulač,
Miroslav Zeman, František Hefert, Vlasta Hefertová,
Jiří Růt,
Václav Čáp, Marie Čápová, Správa železniční dopravní cesty,s.o.,
Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, Kanalizace a Vodovody Starý
Plzenec a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec, ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 40502 Děčín, RWE distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona):
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín zastoupená
zplnomocněný zástupce panem Ing. Miroslav Kuneš, Město Kasejovice,
Radek Fúrst, Andrea Fúrstová, Zdeněk Macho, Michaela Machová, Jan
Brejcha, Věra Štampachová, Anna Kroupová,
Josef Kadaně, Daniela
Ingeduldová, Jindřich Krajčo, Jitka Krajčová, Josef Hulač, Miroslav
Zeman, František Hefert, Vlasta Hefertová, Jiří Růt, Václav Čáp,
Marie Čápová, Roman Hojsa, Jaroslav Skuhravý,
Jaroslava Solarová,
SEPA CREDIT s.r.o., Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2, Správa
železniční dopravní cesty,s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha, Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332 02
Starý Plzenec, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, RWE
distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, ČD –
Telematika, Servis kabelových sítí, Č. Budějovice,
Nemanická 438, 370 10 České Budějovice, SŽDC, s.o., Správa dopravní
cesty Č. Budějovice, Nádražní 12, 370 21 České Budějovice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádaní s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15
dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu úřadu 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. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena
do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zdeňka Kučerová
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby
Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů
Vyvěšeno dne

. . . . . . .

Sejmuto dne. . . . . . . . .
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Správní poplatek vyměřený podle zákona č.634/2004Sb., ve znění
pozdějších předpisů, položky 17 odst.1, písm. i, sazebníku ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 30.6. 2011 dokladem č. 510834.
Doručí se do vlastních rukou:
Účastníci územního řízení (§ 87 odst. 1 a § 85 odst. 1 stavebního zákona):
- Ing. Miroslav Kuneš, P.R.O.-servis, Kollárova 24, 301 00 Plzeň,
zplnomocněný zástupce firmy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4,
405 02 Děčín
- Město Kasejovice
Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona):
- Ing. Miroslav Kuneš, P.R.O.-servis, Kollárova 24, 301 00 Plzeň,
zplnomocněný zástupce firmy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4,
405 02 Děčín
- Město Kasejovice
- Radek Fúrst, Solní 256/19, 301 00 Plzeň
- Andrea Fúrstová, Solní 256/19, 301 00 Plzeň
- Zdeněk Macho, Isarstr. 10, 830 26 Rosenheim
- Michaela Machová, Isarstr. 10, 830 26 Rosenheim
- Jan Brejcha, Bezručova 751, 341 01 Horažďovice
- Věra Štampachová, Na Ohradě 92, 386 01 Strakonice
- Anna Kroupová, Mnichov 102, 386 01 Strakonice
- Josef Kadaně, Čečelovice 47, 388 01 Blatná
- Daniela Ingeduldová, Průběžná 288/11, 108 00 Praha
- Jindřich Krajčo, Kasejovice 170, 335 44 Kasejovice
- Jitka Krajčová, Kasejovice 170, 335 44 Kasejovice
- Josef Hulač, Kasejovice 63, 335 44 Kasejovice
- Miroslav Zeman, Barákova 557/71, 326 00 Plzeň
- František Hefert, Kasejovice 114, 335 44 Kasejovice
- Vlasta Hefertová, Kasejovice 114, 335 44 Kasejovice
- Jiří Růt, Kasejovice 335, 335 44 Kasejovice
- Václav Čáp, Kasejovice 327, 335 44 Kasejovice
- Marie Čápová, Kasejovice 327, 335 44 Kasejovice
- Roman Hojsa, Kasejovice 333, 335 44 Kasejovice
- Jaroslav Skuhravý, Kasejovice 215, 335 44 Kasejovice
- Jaroslava Solarová, K Jatkám 1112, 388 01 Blatná
- SEPA CREDIT s.r.o., Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2
DS - Správa železniční dopravní cesty,s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město
DS - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha – Michle (vyjádření č.j.115720/10)
DS - Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332
02 Starý Plzenec (vyjádření č.j.15/2010 a 196/2011)
DS - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
(vyjádření ze dne 30.6.2010)
DS - RWE distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02
Brno (vyjádření č.j. 1835/10/173)
DS – ČD – Telematika, Servis kabelových sítí, Č. Budějovice,
Nemanická 438, 370 10 České Budějovice
DS - SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Č. Budějovice, Nádražní 12,
370 21 České Budějovice
Dotčené orgány:
DS - MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
DS - Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 4
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Doručí se veřejnou vyhláškou
Účastníci územního řízení(§87 odst.1 a § 85 odst.2 stavebního zákona):
- Radek Fúrst, Solní 256/19, 301 00 Plzeň
- Andrea Fúrstová, Solní 256/19, 301 00 Plzeň
- Zdeněk Macho, Isarstr. 10, 830 26 Rosenheim
- Michaela Machová, Isarstr. 10, 830 26 Rosenheim
- Jan Brejcha, Bezručova 751, 341 01 Horažďovice
- Věra Štampachová, Na Ohradě 92, 386 01 Strakonice
- Anna Kroupová, Mnichov 102, 386 01 Strakonice
- Josef Kadaně, Čečelovice 47, 388 01 Blatná
- Daniela Ingeduldová, Průběžná 288/11, 108 00 Praha
- Jindřich Krajčo, Kasejovice 170, 335 44 Kasejovice
- Jitka Krajčová, Kasejovice 170, 335 44 Kasejovice
- Josef Hulač, Kasejovice 63, 335 44 Kasejovice
- Miroslav Zeman, Barákova 557/71, 326 00 Plzeň
- František Hefert, Kasejovice 114, 335 44 Kasejovice
- Vlasta Hefertová, Kasejovice 114, 335 44 Kasejovice
- Jiří Růt, Kasejovice 335, 335 44 Kasejovice
- Václav Čáp, Kasejovice 327, 335 44 Kasejovice
- Marie Čápová, Kasejovice 327, 335 44 Kasejovice
- Správa železniční dopravní cesty,s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha – Michle (vyjádření č.j.115720/10)
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332
02 Starý Plzenec (vyjádření č.j.15/2010)
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
(vyjádření ze dne 30.6.2010)
- RWE distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
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