
Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí  67, Žleby

Č.J: Výst.809/15/Po                                                 ve Žlebech, dne: 26.8.2015
Vyřizuje:  Miloslava Poštová
Telefon:            327 398 225
E-mail: stavebni@ouzleby.cz 

Stavebník:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
zastupuje: COFELY a-s., Lhotecká č.p. 793, 143 00 Praha 4

Oznámení 
o zahájení  územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU!

ČEZ  Distribuce a.s, IČ 24729035, trvale sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupená
firmou  COFELY a.s.,  IČ  26121603,  se  sídlem  Lhotecká  č.p.  793,  143  00  Praha  4 (dále  jen
stavebník), podala dne  6.8.2015 žádost o vydání rozhodnutí  o umístění stavby: Zehuby, obec –
obnova sítě nn, kn, demotáž nn , na pozemcích č.745, 549/1, 549/2, 549/4,549/5, 549/7, 746, 737,
556/7, 565/5, 573/7, 735, 424/4, .21,  4, .24, .26, .27/2, .27/1, .73, .74, .17,  549/8, .72, .71, 
.70/1,.62,  .15, .19, .13/1,  .14/1,  .12, .11, v katastrálním území Zehuby.   Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní  řízení.

Stavební úřad  jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.  1 písmeno  e)  ,  zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle § 87 odst.
1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Zároveň svolává ústní jednání na den: 

17.9. 2015, v 9,00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Žleby (přízemí m.č. 1.10)

V projednání žádosti v souladu s ustanovením §87 odst.1 stavebního zákona, stavební úřad  upouští
od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru.   

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou  v souladu s § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.,
správní  řád  v platném znění  uplatnit  svá  závazná stanoviska,  námitky a  připomínky,  popřípadě
důkazy   nejpozději    do  15-ti  dnů  od  data  doručení  tohoto  oznámení  nebo  v  průběhu  řízení
stavebnímu úřadu, Obecního úřadu Žleby, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí , projektové dokumentace v kanc.č. 1.09 Obecního úřadu Žleby ve
dnech pondělí a středa 8.00-12.00, 12.30-16.30 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické
domluvě.
Stavebníkovi se ukládá:

• doložit souhlasy se vstupy na pozemky do doby ústního jednání 

Popis stavby:
Jedná se o provedení rekonstrukce stávající elektrické distribuční sítě NN  v obci Zehuby,

jedná se v nahrazení nevyhovujícího venkovního vedení AlFe a Cu,  které bude demontováno a
nahrazeno  zemními kabely AYKY . Součástí stavby je umístění  rozpojovacích  skříní, ze kterých



budou připojena současná odběrná místa.
Demontovány budou i podpěrné body venkovního vedení . Požadavek obce 3 sloupy ponechat.

Poučení:
Účastník řízení může podle §114 odst.1 staveb. zákona uplatnit námitky proti projektové

dokumentaci, způsobu provádění a užívání  stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi  přímo dotčeno jeho  vlastnické  právo  nebo  právo  založené  smlouvou provést  stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku na stavbě. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání
námitek. 

Obec uplatňuje v územním řízení  námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
K  závazným  stanoviskům a  námitkám k  věcem,  o  kterých  bylo  rozhodnuto  při  vydání

územního plánu se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm.a)  a b)stavebního zákona, může

uplatňovat námitky proto 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. 

K námitkám, které nesplňují uvedené  požadavky se nepřihlíží. 
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke

zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn

při  plnění úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování  stavu  stavby  a  pozemku  nebo  opatřování  důkazů  a  dalších  podkladů  pro  vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo v plnění úkolu podle § 172
odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné osobě nebo osobě jí přizvané vstup na
svůj pozemek nebo stavbu.

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

Miloslava Poštová
     vedoucí stavebního úřadu

Stavebník:
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky 17
písm. f) 20 000,-Kč. Uhraďte složenkou, bankov. převodem nebo přímo na stavebním úřadě.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů!

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne:......................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha : situace vedení



Obdrží:
Účastníci územního a stavebního řízení dle § 85 odst.1 písm a)  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
COFELY a-s., Lhotecká č.p. 793, 143 00 Praha 4
Obec Žleby– s prosbou o vyvěšení va veř.desce v Kamenných Mostech a na www.ouzleby.cz

Dotčené orgány- doporučeně
MěÚ Čáslav, OVV, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav 
MěÚ Čáslav, OŽP, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
MěÚ Čáslav, OD, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav 
Hasičský záchranný sbor, K.Hora
KSÚS, Praha
Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Dotčení správci sítí – doporučeně :
Telefonica O2, Olšanská 2681/6, Praha  
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Obec Žleby
ČEZ Distribuce a.s., Kolín

Účastníci územního a stavebního řízení dle § 85 odst.2 písm a)  - doporučeně
Obec Žleby, Zámecké nám.67- poz.č.: 745, 549/1, 549,2549/4, 549/5, 549/7 
KSÚS- Zborovská81/11, Praha - poz.č. 737, 556/7, 565/5, 573/7, 735
Povodí Labe s.p., V.Nejedlého 951/8, Hradec Králové –  poz.č. 746
Haklová Dagmar, Žižkova 400, 582 82 Golčův Jeníkov - poz.č. 424/4
Ing. Václav Sviták, Jasmínová 240, D. Bučice, 28571 Vrdy – poz.č. 21
Petr Prchal, Zehuby 7, 286 01 - poz.č. 4
Retová Janette, V Borovičkách 247, 285 61 Žleby - poz.č. 26
Jaroslav Kříž, Zehuby 45, 286 01 Čáslav - poz.č. 27/2
Eva Křížová, Zehuby 45, 286 01 Čáslav - poz.č. 27/2
Paterová Hana, Vidimská 726/12, 181 00 Praha 8 – Čimice- poz.p.č. 27/1
Paterová Klára, Javoříčská 678/4, 779 00 Olomouc-  poz.p.č. 27/1
Provazníková Petra, Zehuby 34, 286 01 Čáslav-  poz.č.73
Kváč František, Zehuby 35, 286 01 Čáslav - poz.č. 74
Kváčová Stanislava, Zehuby 35, 286 01 Čáslav - poz.č. 74
Kužel Petr, Zehuby 9, 286 01 Čáslav - poz.č. 17, 549/8
Pešek Ladislav, Zehuby 33, 286 01 Čáslav - poz.č. 72
Kváč Josef, Zehuby 32, 286 01 Čáslav - poz.č. 71
Steiner Jaroslav, Zehuby 28, 286 01 Čáslav - poz.č. 70/1
Gagliardi Soňa, Zehuby 30, 286 01 Čáslav - poz.č. 62
Libor Velíšek, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod- poz.č. 15
Knapp Lubor Mgr., Na Kavčí skále, 1696/10, 251 01 Říčany - poz.č. 19
Knappová Alena Ing., Na Kavčí skále, 1696/10, 251 01 Říčany - poz.č. 19
Miláček Milan, 285 62 Hostovlice 18 - poz.č. 13/1
Orava Michal, Zehuby 11, 286 01 Čáslav - poz.č. 14/1
Oravová Lenka, Zehuby 11, 286 01 Čáslav - poz.č. 14/1
Lebduška Radek, Zehuby 15, 286 01 Čáslav - poz.č. 12
Lebdušková Ilona, Zehuby 15, 286 01 Čáslav - poz.č. 12
Horák Ota, Zehuby 16, 286 01 Čáslav - poz.č. 11

Majitelé   pozemků dle § 85 odst.2 , písm. b) - veřejnou vyhláškou
Sousední pozemky: 738, .22, 29/1, .23, .24, 5/2, .25, .10. 59, 13/2, .16, .18, 9/1, 418/3, 419/6
Na vědomí:
AÚAV ČR Kutná Hora
Policie ČR- DI ÚOVS Kutná Hora
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