
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby  
Kasejovice, Husova 98  
PSČ 335 44 
tel.371 595 140, fax 371 595 100 

Doručenkou! 

ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, 405 49 Děčín  
zastoupen  
MV Projekt Klatovy s r.o., 
P.O.BOX 82, 
339 01 Klatovy  
IČ:27981070  

Č.j. 232/2009/Výst.  
Blažena Chaloupková stavebni2@kasejovice.cz 
V Kasejovicích 10.06.2009 

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání  

ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, 405 49 Děčín zastoupen MV Projekt Klatovy s 
r.o.,P.O.BOX 82, 339 01 Klatovy, IČ:27981070 (dále jen „stavebník“).  
podal dne 17.02.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  
„Řesanice,p.Šampalík – NN“ – stavební úprava stávajícího vzdušného vedení na pozemcích 
parc.č.st.52/1, st.53, st.54, st.55, st.57, st.86, st.92, parc.č.3, parc.č.80/1, parc.č.1212/1 (1212/1 
PK), parc.č.1212/8, parc.č.1212/12, parc.č.1212/23, parc.č.1212/25 v katastrálním území 
Řesanice a obci Kasejovice (dále jen „stavba“). Navrhuje se výměna stávajícího vedení za 
nový závěsný kabel NN, včetně výměny nevyhovujících opěrných bodů ( celkem čtyři nové 
betonové sloupy).  

Žádost byla usnesením dne 03.04.2009 přerušena z důvodu nepředložení vyjádření MěÚ 
Nepomuk, odboru kultury. Závazné stanovisko - VZP Řesanice - rekonstrukce vedení NN 
zn.OŠK/435/2009-RaM došlo na stavební úřad dne 03.06.2009. Uvedeným dnem bylo řízení 
obnoveno.  
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), oznamuje v souladu s 
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k 
projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby, na 
den  

16.07.2009 v 10.00.00 hodin na místě stavby – náves v Řesanicích  

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto.  
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu 
Městského úřadu v Kasejovicích, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních 
pracovních dnech po telefonické domluvě. 
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 



vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich 
doplnění. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc.  
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní 
jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném 
místě u stavby nebo pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného 
ústního jednání.  

Blažena Chaloupková  
stavební úřad Kasejovice 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: 11.06.2009 
Sejmuto dne: 17.06.2009 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Příloha: 
- platební výměr  
- složenka  

Obdrží: 
Účastníci územního řízení (dodejky) 
Minichthaler Ivan a Marie, Štúrova 537/27 Praha4 Lhotka 142 00 
Netušil Josef , Řesanice 21, 335 44 Kasejovice 
Urbanec Pavel a Dita, K Zahrádkám 994/7 P 5 Stodůlky 155 00 
Brabec Vlastimil, Koterovská 749/99 Plzeň Lobzy, 326 00  
Kunešová Lenka, Řesanice 11 Kasejovice 335 44  
Hájek Stanislav, Řesanice 25, Kasejovice 335 44 
Hájková Věra, Řesanice 25, Kasejovice 335 44 
Vacek Petr JUDr., Národní Obrany 714/14 Praha 160 00 
Šampalík Zdeněk, K Jatkám 1259, Blatná 388 01 

Město Kasejovice 98 , Kasejovice 335 44  

ČEZ net, a.s. Oblast západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň 
Telefónica 02, Czech Republic, a.s.,DLSS Plzeň, P.O.Box č.56, 130 76 Praha 3  

Dotčené správní úřady: 
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,  
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy  
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury 
Nám. A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk  

 


