
Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí  67, Žleby

Č.J: Výst.809/15/Po                                                 ve Žlebech, dne: 14.10.2015
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

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU !

Výroková část:

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),v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil
žádost podle § 76 a dále § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odst.1
stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.503/2006 Sb.,  o podrobnější  úpravě územního řízení,  veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření v platném znění

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

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. 

Popis stavby

Členění stavby:
• SO 01 – kabelové vedení NN
• SO 02 – připojení stávajících odběratelů
• SO 03 - demontáž stávajícího venkovního vedení NN.

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  1-AYKY 3x240+120  mm2 a 1-AYKY 3x120+70  mm2 .  Součástí stavby je umístění  rozpojovacích
skříní, ze kterých budou připojena současná odběrná místa.
Demontovány budou i podpěrné body venkovního vedení. 

Pro umístění se stanoví tyto podmínky:



1. Stavba bude  umístěna 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. 

2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v souladu s grafickou přílohou – situace vedení
M=1:500 (výkr.č.D-1). 
3. Stavba  bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou COFELY a.s., IČ

26121603, se sídlem Lhotecká č.p. 793,  143 00  Praha 4   (  Ing. Martin Mareš ČKAIT 0500962).
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny inženýrské sítě od jejich správců a bude
zajištěna ochrana proti jejich poškození.
7. Křížení a souběhy kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi budou provedeny podle podmínek správců
jednotlivých sítí a k závěrečné kontrolní prohlídce  budou doloženy doklady dokazující kontrolu těchto
správců k uložení kabelů.
8. Bude zabezpečena ochrana práv a právem chráněných zájmů fyzických fyzických a právnických
osob k nemovitostem.
9. Zemní  práce  prováděné  v  blízkosti  podzemních  tech.zařízení  budou  prováděny  jen  za  dodržení
platných norem, bez použití mechanizmů - opatrně a ručně.
10. Odpady vzniklé stavební  činností budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a zařízeních
tomu určených, v souladu se zákona č.7/2005Sb. A č. 185/2001 Sb.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
vyhláška č.192/2005 Sb., 362/2005 Sb., 324/1990Sb., zákon č.309/2006 Sb. – a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi,  nařízení vlády č.  591/2006 SB. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zajistit ochranu zdraví a
života osob na staveništi.
12. Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb.o technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen OTP).
13. Při stavbě budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 363/2005 Sb – o bližších požadavcích na bezpečnost,
která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy např. ČSN 34 3100,  ČSN 33
2000,ČSN 33 3300, 34 3101,34 3101, 73 6006, 73 6005, 73 6962 , 73 3050, PNE 33 0000-1.
14. Staveniště je přístupné z  komunikace III.tř. a na navazující na obecní komunikace .
15. Stavba bude zabezpečena proti úrazu cizích osob.
16. Jedná se o liniovou stavbu, zařízení staveniště a uložení výkopku bude vymezeno na pozemcích obce
Žleby, případně KSÚS Středočes.kraje - poblíž výkopu.
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.201  7  .  
18. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Vybraného dodavatele, před zahájením
prací,  doloží  stavebník  stavebnímu  úřadu  výpisem z  obchodního  rejstříku,  osobu  zodpovědnou  za
provádění prací – jméno, kontakt (číslo telefonu).
19. Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí  stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace spolu se  štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen  štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit  na viditelném místě u
vstupu na  staveniště a  ponechat  jej  tam až do  dokončení  stavby,  případně do vydání  kolaudačního
souhlasu.
20. Stavba nesmí být zahájena, dokud  územní rozhodnutí nenabude právní moci.  Územní rozhodnutí

pozbývá podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let
ode dne nabytí právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti stavebního
povolení.

21. Zhotovitel  stavby je  povinen  dle  §157 stavebního zákona  vést  stavební  deník  nebo  jednoduchý
záznam o stavbě.
22. Zhotovitel  stavby  o  zahájení  prací  bude  včas  (  min.  14  dnů  předem)  informovat  majitele

dotčených  nemovitostí  a  projedná  s  nimi  průběh  práce!  Dále  zabezpečí  vjezd  a  vstup  k
dotčeným nemovitostem.

23. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena na základě výzvy stavebníka (stavebník vyzve stavební



úřad k prohlídce v dostatečném předstihu) :

• po vytýčení  trasy  vedení a podzemních sítí, při zahájení provádění výkopových prací
při záhrnu kabelového vedení
před uvedením kabelového vedení do provozu

• Před dokončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona, včas požádáno o
vydání kolaudačního souhlasu.

26.Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k projektové dokumentaci (součást PD):

I.    MěÚ Čáslav,odbor  dopravy,  č.j.DOP 6142/2015,  ze dne 3.4.2015 – souhlasí  za podmínek
(doklad č.2 – část E)
II.   MěÚ Čáslav,odbor památkové péče, č.j.ŠKP/6141/15 (3.4.2015) -nemá námitek – upozorňuje 
na
  postup při případném archeologickém nálezu.(doklad č.3 PD)
III.   MěÚ Čáslav,odbor život. prostředí, č.j.ŽP/6143/15/1/15/Ša (15.4.2015) - .(doklad č.4 – část E)

• Orgán veřejné správy odpadového hospodářství – upozorňuje na povinnost nakládání s odpady v
souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Vyjádření se nevydává správním rozhodnutím.

• Vodoprávní úřad – provádění stavby nepodléhá vydání souhlasu podle § 17 ani vydání vyjádření
podle § 18 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Zemními
pracemi nesmí být narušeno žádné vodohospodářské dílo jako vodovod, kanalizace, ale i povrchová
kanalizace pro přirozený odtok povrchových vod.

• Orgán stát.správy lesů – není dotčeným orgánem
• Orgán ochrany přírody a krajiny – není dotčeným orgánem

Orgán ochrany ZPF – není dotčeným orgánem
IV.  Archeolog. ústav akademie věd ČR, pracoviště Kutná Hora, č.j.ARUP -3244/2015 (26.3.2015) –
souhlasí za podmínek.(doklad č.5 – část E))
V.  KSÚS, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5, č.j.3284/15/KSUS/KHT/Rys (12.6.2015)
– souhlasí za podmínek (doklad č.8 – část E)
VI.   Povodí Labe, s,p, Hradec Králové ,  č.j. PVZ/15/9459/Ka/0 (6.5.2015)- souhlasí za podmínek
(doklad č. 9 – část E)
VII.   Policie ČR, OŘ , dopravní inspektorát, Kutná Hora,  č.j. KRPS–116671-2/ČJ–2015- 010506,
ze dne 13.4.2015 - souhlasí za podmínek  (doklad č. 10 – část E)
VIII. Telefonica a.s.- č.j.553000/15 (ze dne 17.3.2015) – dojde ke střetu (doklad č.11 – část E)
Při provádění stavebních zemních prací je investor povinen  učinit nezbytná opatření , aby nedošlo k 
ohrožení nebo poškození  vedení SEK. Budou podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2.
IX. ČEZ Distribuce. a.s., zn. 100395917 ze dne 27.3.2015 –  dojde ke střetu- viz.stanovisko (doklad 
č.15 – část E)
X. Obec Žleby- ze dne 18.5.2015 souhlasí za podmínek (doklad č.16 – část E):
- Po demontáži sloupů  bude povrch po sloupech upraven a místo  zemních prací uvedeno do 
původního      stavu.

- Požadavek na ponechání  třech betonových sloupů pro využití veřejného osvětlení a rozhlasu.
XI. . RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynárenská 499/1 Brno, zn. 5001090977, ze dne 15.4.2015  - 
dojde ke střetu!  Budou dodrženy body 1)- 16) tohoto stanoviska. (doklad č.17 – část E)

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení uplatněných ve stanovené lhůtě: 
V průběhu řízení nebyly podány žádné námitky k uvedené stavbě.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1Zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů :
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

 O d ů v o d n ě n í 

Dne 6.8.2015   podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.
V souladu s ustanoveními § 87  a §89 stavebního zákona stavební úřad  opatřením dne  26.8.2015 oznámil
zahájení  územního řízení  účastníkům řízení  §  85  odst.1  a  2  stavebního zákona  a  dotčeným orgánům  a
stanovil lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek,  současně oznámil konání ústního



jednání.
Stavební  úřad posoudil  umístění  stavby podle § 90 stavebního zákona a  shledal,že  její  umístění

odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a vyhovuje technickým požadavkům na stavby  stanoveným
vyhláškou č.268/2009 Sb.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení územního řízení
bylo doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a v §85 odst.2 písm.a) staveb.zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě, dalším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední
obce Zehuby  a způsobem umožňující dálkový přístup- úřední deska obce Žleby.

Okruh účastníků byl vymezen následovně:
Účastníci územního  dle § 85 odst.1 písm a)  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastupuje -COFELY a-s., Lhotecká č.p. 793,  143 00
Praha 4
Obec Žleby
Účastníci územního  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
David Horčička, Rostejn 34, 538 43 Běstvina     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

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou,  plnou mocí k zastupování
stavebníka  a doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu

Dále byla žádost doložena těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
řízení:
MěÚ Čáslav, OVV;  MěÚ Čáslav, OŽP; MěÚ Čáslav, OD;  Telefonica O2, Olšanská 2681/6, Praha; RWE
Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ; VHS Vrchlice -Maleč,a.s. , Kutná Hora; ČEZ
Distribuce a.s.; KHS K.Hora; HZS Kutná Hora;Obec Žleby; AÚAV ČR Kutná Hora; Policie ČR- DI ÚOVS
Kutná Hora,DI ÚO VS Kutná Hora, Na Náměti 421; KSÚS - Praha; Povodí Labe Hradec Králové; ČR -MO
agentuara  HNM  –  Pardubice;  AIR  Telecom  a,s.;  Ď  Telematika;  České  radiokomunikace;  T-Mobile;



NETGAS s.r.o.; UPC ČR a.s. ; ČEZ ICT Services a.s.; Vodafone Czech Republic a.s.

 Umístění stavby je v souladu s umísťováním staveb v obci s   územním plánem, stavba je umístěna v
intravilánu  obce. Stavba je umístěna v souladu s §79 stavebního zákona - jedná se o liniovou stavbu.

 Předmětem záměru je umístění  nových rozvodů elektro.
Spolu se žádostí o územní rozhodnutí byly dodány vyjádření  správců  technické infrastruktury ze

kterých vyplývá, že v předmětném území je nutná ochrana jejich vedení ,  tyto budou v blízkosti  stavby
vytyčeny, jejich ochrana je součásti předmětných vyjádření.

Stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů potřebné pro rozhodnutí byly dodány rovněž
spolu se žádostí o územní rozhodnutí, proto lze konstatovat, že uvedený záměr je v souladu se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a jejich požadavky,  čímž je zabezpečena ochrana veřejných
zájmů.

Stanoviska dotčených orgánů  byla  zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí  V
případě  nepřítomnosti zástupců jednotlivých orgánů při jednání byla použita jejich stanoviska doložená k
žádosti.  Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními  předpisy,  zabezpečil   plnění  požadavků  vlastníků  sítí  technického  vybavení  a  podmínky
stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí

Dále  lze  konstatovat,  že  uvedený  záměr  dle  předložených  stanovisek  dotčených  orgánů
zabezpečujících ochranu veřejných zájmů je v souladu s charakterem území,  lokalita není součástí územního
systému ekologické stability ani zvláště chráněného území. Návrh je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.

Stavební  pozemek  je  vymezen  tak,  že  svými  vlastnostmi,  polohou  i  plošným  a  prostorovým
uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel. Místo stavby je dopravně napojeno na silnici III tř.,
obecní komunikace se stávajícími kapacitně vyhovujícím sjezdy. Další nároky na technickou infrastrukturu
nejsou kladeny.

Projektová  dokumentace  je  úplná,  přehledná,  byla  zpracována  oprávněnými  osobami  a  splňuje
požadavky přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření. Projektová dokumentace a její příslušné části byly zpracovány příslušnými
oprávněnými osobami s příslušnou autorizací.

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s
požadavky  zvláštních  právních  předpisů  a  se  stanovisky  dotčených  orgánů  podle  zvláštních  právních
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí byly dodány spolu s žádostí
o územní rozhodnutí, účastníci měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v průběhu řízení.  Protože
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby rozhodl způsobem uvedeným ve
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje,
a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním  lze  napadnout  výrokovou  část  rozhodnutí,  jednotlivý  výrok  nebo  jeho  vedlejší
ustanovení.

Odvolání  se  podává  s  potřebným   počtem  stejnopisů  tak,  aby  jeden  stejnopis  zůstal
stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu
Středočeského kraje k rozhodnutí 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti  kterému výroku rozhodnutí  směřuje,  v  jakém rozsahu ho  napadá  a  v  čem je  spatřován  rozpor   s
právními  předpisy  nebo  nesprávnost  výroku  nebo  řízení,  jež  mu  předcházelo.  Odvolání  jen  proti  části
„Odůvodnění“ je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává  s potřebným počtem
stejnopisů, tak aby  jeden stejnopis  zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v
průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takovou skutečnost nebo důkazy, které účastník



nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý
úkon, musí být tento  úkon učiněn spolu s odvoláním.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 staveb.zákona  platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní  rozhodnutí  nepozbývá  platnosti,  bylo-li  v  době  jeho  platnosti  započato  s  využitím  území  pro
stanovený úkon.

Podmínky  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby platí  po  dobu  trvání  stavby či  zařízení  nebo
užívání území, nedošlo -li z povahy věci k jejich konzumaci.

 Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem,  kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a toto rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

                           Miloslava Poštová
                  vedoucí stavebního úřadu 

(otisk úřed.razítka)

Poplatek: Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky
17 písm.1 f) 20 000,-Kč. Byl uhrazen bankovním převodem.

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 na 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
David Horčička, Rostejn 34, 538 43 Běstvina 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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