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Městský  úřad  Kasejovice,  odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98                               PSČ 335 44  
tel.371 595 140                              okres Plzeň - jih
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DORUČENKOU !
                                 

                                                                                                                            

SP.ZN.
MEKAsp MK/374/2019/Výst.

číslo jednací                   vyřizuje               V Kasejovicích dne

MK/374/2019/Výst./3      Zdeňka Kučerová           09.01.2020
                                                           stavebni@kasejovice.cz

VEŘEJNA VYHLÁŠKA
R O Z H O D N U T Í 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
      Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení 
přezkoumal podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 16.05.2019 podal
   
ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČO 27804721, korespondenční adresa: ČEZ Energetické služby 
s.r.o., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň (dále jen „žadatel“), a na základě 
tohoto posouzení

I.
Vydává 
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
s názvem:

"Újezd u Kasejovic – veřejné osvětlení; IE-12-0006513“

(dále jen stavba) na pozemcích par. č. st. 48/1 (zastavěná plocha), 
st. 67/1 (zastavěná plocha), 18 (vodní plocha), 1346 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), 1335/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
1335/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1335/5 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) a 1374 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním 
území Újezd u Kasejovic.

ČEZ Energetické služby s.r.o.
  Bc. Jan Drahoš  
  Guldenerova   19 
  326 00 P L Z E Ň
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Druh a účel umísťované stavby:

Nová stavba, rozvod veřejného osvětlení o napětí 0,4kV.

Stavba obsahuje: 
Předmětem stavby je pokládka nového kabelového vedení veřejného 
osvětlení (dále jen „VO“) v Újezdu u Kasejovic včetně osazení nových 
stožárů VO. Bude provedena výměna stávajícího nadzemního vedení VO za 
podzemní vedení VO a osazení nových stožárů s osvětlovacích bodů 
v rámci celé obce. Hlavním napájecím zdrojem bodem rozvodu bude nově 
osazený pilíř RVO 1. Do něho budou přeloženy stávající rozvody VO. 
Pilíř bude osazen v zeleném pásu před domem č.p. 17.  Rozvod bude 
proveden podzemním kabelovým vedením AYKY 4x16 mm2 uloženým 
v chráničce 75/63 mm, v celkové délce 1118 m. Pro osvětlení bude 
použito svítidel se světelným zdrojem LED. Nová svítidla budou osazena 
podél hlavní komunikace na ocelové žárové zinkované stožáry 8,5 m 
s výškou světelného bodu 7 m a s výložníkem 1 m, podél vedlejších 
komunikací budou ocelové žárové zinkované stožáry 7 m s výškou 
světelného bodu 6 m a s výložníkem 1 m.

Stavební objekty: 

Stavba je členěna na objekty SO 01 - zemní kabelové vedení

                             SO 02 – demontáž nadzemního vedení.

Uložení kabelů:

Kabely v chráničce budou uloženy do volného terénu do hl. min. 70 cm, 
v přechodech komunikací do hloubky min. 100 cm. V celém rozsahu stavby 
budou kabely VO uloženy v zemi v pískovém loži nebo přesáté výkopové 
zemině zrnitosti 4 mm, tloušťka vrstvy nad i pod chráničkou. Trasa 
bude opatřena výstražnou folií. Po uložení a zakrytí kabelu se zához 
důkladně po vrstvách max. 20 cm silných zhutní a povrch se uvede do 
původního stavu.

Umístění stavby na pozemcích:
na pozemcích par. č. st. 48/1, st. 67/1, 18, 1346, 1335/1, 1335/4, 
1335/5 a 1374 v katastrálním území Újezd u Kasejovic. 

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o liniovou stavbu o celkové délce tras 1,118 km.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky přímo dotčené stavbou a pozemky se stavbou sousedící:

St. 75, st. 72, 35, 1335/1, 25, st.90, 1335/2, 1335/12, 1335/13, 18, 
1335/8, 12/1, 1335/5, 1335/11, 1335/14, 1335/10, 1335/9, 1346, 1335/4, 
1335/20, 1335/16, 1335/18, 1335/17, st. 76, 28/2, st. 4/1, st. 3, 
30/1, st. 12, st. 10, 1335/27, 1360, st. 13/1, 1335/25, 1335/7, 
1335/29, 1335/6, st. 15, st. 21, st. 28/1, 73, 1374, 70, 519, 1365, 
st. 45, st. 32, st. 35, 65, 64/1, 1335/15, st. 41, st. 42, 1365, st. 
54/1, st. 55, st. 56. st. 57, 52/2, st. 60, st. 61, 1348, 44, st. 66, 
39/3, 1366, st. 67/1, st. 68, 1335/19, 1335/22, st. 124, st. 48/1, 
1361 v k.ú. Újezd u Kasejovic 
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II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace     
   vypracované Ing. Václavem Valhodou a autorizovanou osobou Ing. 
   Jaroslavem Havlíkem – ČKAIT – 0201702 od společnosti Elektro H+H 
   s.r.o., Rokycanská 61/173, 312 00 Plzeň (datum zpracování I/2019) 
   a ověřené stavebním úřadem v územním řízení. Případné změny nesmí 
   být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude umístěna na pozemcích par. č. st. 48/1, st. 67/1, 18, 
   1346, 1335/1, 1335/4, 1335/5 a 1374 v katastrálním území Újezd u 
   Kasejovic. Umístění je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 
   1:500, které jsou součástí projektové dokumentace. 

3. Stavební úřad ukládá zpracování prováděcí dokumentace stavby 
   v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, neboť se 
   jedná o záměr podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 5) stavebního zákona.

4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který 
   zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (vybrané 
   činnosti ve výstavbě). Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 
   stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 
   vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným 
   zeměměřičem.

6. Stavebník zajistí, aby účastníci řízení byli s minimálně 14 
  denním předstihem seznámeni s datem zahájení prací na stavbě.
   Stavebník musí též zajistit, aby okolí stavby a příjezdové 
   komunikace nebyly znečištěny provozem stavby a při provánění 
   stavby bylo dbáno práv sousedů a veřejných zájmů.

7. Stavebník zajistí, že při kategorizaci odpadů bude postupováno dle 
   vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, že odpady vzniklé 
   při stavbě budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
   k jejich převzetí podle § 12 odst.3 zákona o odpadech a to buď 
   přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, pokud 
   původce odpadu sám nemůže odpady využít nebo odstranit v souladu 
   se zákonem o odpadech, že bude dodržena hierarchii způsobu 
   nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech a že bude vedena
   evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi dle § 39 zákona o 
   odpadech.

8. Stavebník zajistí splnění podmínek smlouvy o omezení užívání 
   nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje uzavřenou dne 13.05. 
   2019, číslo smlouvy správce: 8600002227, mezi Správou a údržbou 
   silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72053119, se 
   sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň a mezi ČEZ Energetické služby 
   s.r.o., Výstavní1144/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO:27804721. 

9. Bude splněna podmínka koordinovaného stanoviska MěÚ Nepomuk, 
   odbor výstavby a životního prostředí, nám. A. Němejce 63, 335 01  
   Nepomuk ze dne 17.05.2019 č.j. MÚ/VŽP/2080/19 VŽP/1819/2019–KrM :
     - investor požádá MěÚ Kasejovice o povolení zvláštního užívání 
       místních komunikací v k. ú. Újezd u Kasejovic spojené 
       s umístěním inženýrských sítí. 
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10. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační 
    infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 – vyjádření 
    č.j. 820161/19 ze dne 18.12.2019:
   I)  Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje 
       SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a
   II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za 
       podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aba 
       Stavebník a/nebo Žadatel, jeli stavebníkem v zájmovém území 
       vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené 
       příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona
   III)Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
       (i)dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanoveny 
       POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách 
       ochrany SEK
       * Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK 
         provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby 
         nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich 
         stability.; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, 
         které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
   IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložit SEK, zajistí vždy 
       takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká 
       telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal 
       překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 
       energetických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká 
       telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na 
       nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
       stávajícího technického řešení;
   V)  Pro účely přeložení SEK dle bodu IV tohoto vyjádření je 
       Stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
       telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci 
       překládky SEK.  

11. V zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ 
    Distribuce, a.s. Budou splněny podmínky souhlasu s umístěním 
    stavby ze dne 23.5.2019 č.j. 1103938892 vydané společností ČEZ 
    Distribuce a.s. Teplická 874/4, Děčín IV – Podmokly, 405 02 
    Děčín 2. Platnost tohoto souhlasu je vázaná na dodržení 
    následujících podmínek:
    - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy 
      v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a 
      příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a 
      spolehlivost provozu distribuční soustavy.
    - Souběhy a křížení s elektrickými vedeními musí být provedeny 
      v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 
      50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 
      50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 
      pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání 
      sítí technického vybavení. S ohledem na probíhající výstavbu 
      nového podzemního vedení je nutno řešit koordinaci 
      s dodavatelskou firmou, která danou výstavbu realizuje pro ČEZ 
      Distribuci, a.s.
    - Při pokládce veřejného osvětlení nesmí vzniknout ČEZ 
      Distribuci, a.s. žádné více náklady.
    - a další podmínky viz. „Podmínky pro provádění činností 
      v ochranných pásmech podzemních vedení“.
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12. Bude respektováno vyjádření Města Kasejovice ze dne 6.6.2019  
    č.j. MK/347/2019 a smlouva o podmínkách k zajištění přípravy a 
    realizace stavby uzavřené dne 3.9.2019, mezi Městem Kasejovice, 
    Kasejovice 98,335 44 Kasejovice, IČO: 00256731 a mezi ČEZ 
    Energetické služby s.r.o., Výstavní1144/103, 703 00 Ostrava –
    Vítkovice, IČO:27804721, a dále podmínky že:
    - nebudou narušeny nové asfaltové povrchy místních komunikací
    - kabely veřejného osvětlení (v majetku ČEZ) budou současně 
      umístěny do stejného výkopu jako napájecí kabely elektrických 
      rozvodů NN
    - po provedení prací bude terén uveden do původního stavu.

13. Stavebník splní podmínky stanoviska vydaného spol. Kanalizace a 
    Vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec, 
    ze dne 13.5.2018 pod zn. 190/2018:
    - před realizací kabelového vedení je nutné respektovat ochranné 
      pásmo vodovodu a kanalizace, které dle zákona č. 274/2001 Sb., 
      o vodovodech a kanalizacích v platném znění § 23 činí 1,5 m od 
      vnějšího líce potrubí na každou stranu. V místech, kde to nebude 
      možné dodržet je nutno se řídit ustanovením normy č. ČSN 736005 
      Prostorové uspořádání sítí
    - požadujeme, aby si při realizaci prováděcí firma nechala vytyčit
      vodovod a kanalizaci na místě naším pracovníkem, kontakt: 
      Zbyněk Scheinost, tel.:  602 692 553.

14. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení vodovodního 
    řadu spravovaného provozovatelem Kanalizace a vodovody Starý 
    Plzenec a.s. (vyjádření č.j. 376/2018), podzemní vedení a 
    nadzemní sítě elektronických komunikací společnosti Česká 
    telekomunikační infrastruktura a.s. (vyjádření č.j. 820161/19)  
    a nadzemní sítě a stanice společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
    (vyjádření č.j. 0101105084), vedení veřejného osvětlení 
    spravovaného společností ČEZ energetické služby s.r.o., proto 
    musí být zajištěno:
    - před zahájením stavby vytyčení všech podzemních, inženýrských 
      sítí a vedení a ověření existence nadzemních vedení a 
      zařízení, k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde 
      včetně přípojek k sousedním nemovitostem, vedení bude polohově 
      i hloubkově vyznačeno na terénu,
    - aby mimo vozovku nebylo dovoleno trasu vedení přejíždět 
      vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení 
      zabezpečeno proti mechanickému poškození, způsob mechanické 
      ochrany vedení projednat s příslušným zástupcem vlastníka sítě
    - aby výkopové práce v ochranném pásmu vedení byly prováděny 
      ručně,
    - pokud dojde při provádění zemních prací k odkrytí podzemního 
      vedení, vyzvat ke kontrole zástupce vlastníka podzemní sítě, 
      teprve pak možno provést zához,
    - že na trase vedení sítě nesmí být měněna niveletu terénu, 
      vysazovány trvalé porosty ani měněn rozsah zpevněných ploch 
      (komunikace, parkoviště, vjezdy). Nutnou změnu předem 
      projednat se zástupcem vlastníka sítě,
    - aby po odkrytí bylo chráněno vedení proti prověšení nebo 
      poškození nepovolanou osobou
    - aby každé zjištění nebo způsobené poškození bylo nahlášeno
      příslušnému oddělení společnosti-zástupci vlastníka sítě.
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15. Provedení této stavby, jako stavby uvedené v § 103 odst.1 písm. 
    e) bodu 5 stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani 
    ohlášení stavby ale pro užívání stavby vyžaduje vydání 
    kolaudačního souhlasu.

16. Po dokončení stavby je stavebník povinen podat žádost o  
    kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona, pro jeho 
    vydání opatří a předloží:
    - zápis o předání a převzetí stavby
    - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
    - prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby podle PD a v 
      souladu s obecnými technickými požadavky na stavby
    - výkresy skutečného provedení stavby 
    - zprávy o revizi elektrických rozvodů veřejného osvětlení
    - zaměření skutečného provedení stavby v digitálním tvaru
    - doklad o ekologickém uložení odpadů vzniklých při stavbě a 
      eventuálně zneškodnění těchto odpadů 
    - doklady o přizvání správců sítím ke kontrole křížení stavby s 
      jejich sítěmi
    - doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných 
      opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejné dopravní 
      a technické infrastruktury
    - stavební deník.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
- ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava –
  Vítkovice, IČO 27804721

O d ů v o d n ě n í

     Dne 16.05. 2019 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení 
uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě, ostatním účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního 
zákona veřejnou vyhláškou a jelikož jsou mu známy poměry staveniště a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, 
upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu 15 dnů 
ode dne doručení oznámení, ve které mohli dotčené orgány a účastníci 
řízení uplatnit svá stanoviska a návrhy k projednání žádosti.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s 
účastníky řízení a dotčenými orgány a zajistil, že jejím uskutečněním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k 
jeho provedení a zvláštními předpisy.

     Umístění stavby je v souladu se záměry územního plánu a vyhovuje 
obecným požadavkům na využití území, neboť se nachází v plochách 
veřejného prostranství, dopravní infrastruktury a ploše smíšené obytné 
venkovské, ve kterých je možné podmínečně přípustně umístovat stavby 
technické infrastruktury. Umístění stavby je tedy v souladu s Územní 
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plán Kasejovice schválený usnesením Zastupitelstva č.18 ze dne 
11.9.2014.
Při vydání územního rozhodnutí stavební úřad vycházel z následujících 
předložených podkladů:
- projektová dokumentace, kterou zpracoval za společnost Elektro    
  H+H s.r.o., Rokycanská 61/173, 312 00 Plzeň Ing. Václav Valhoda 
  zodpovědný projektant autorizovanou osobou Ing. Jaroslav Havlík –
  ČKAIT – 0201702 
- průvodní zpráva
- souhrnná technická zpráva
- situační výkresy širších vztahů
- koordinační situační výkres 
- situační výkres montáže
- řezy pro uložení kabelu VO
- betonové základy stožárů
- výpočet osvětlení

Stanovisek sdělených:
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  
     (koordinované stanovisko MÚ/VŽP/2080/19 VŽP/1819/2019–KrM)
- MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, Nám.A. Němejce 63,335 01 Nepomuk   
     (rozhodnutí o povolení zvlášt. užív. silnice č.j. DOP/3474/2019-Bo)
- MěÚ Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice 
     (povolení zvlášt. užív. komunikace k umístění sítě č.j. MK/408/2019)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných 
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul 
je do podmínek územního rozhodnutí

Stanoviska správců sít:
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec,a.s. (vyjádření zn.190/2018 a 
  376/2018)
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín  
  (vyjádření zn. 1103938892 a zn. 0101105084)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 
  130 00  Praha 3 (vyjádření č.j. 820161/19) – dojde ke střetu 
  s nadzemními sítěmi VO – dány podmínky – správce sítě je zároveň 
  žadatelem o stavbu
- Město Kasejovice, č.p. 98, 335 44 Kasejovice 
   (vyjádření č.j MK/347/2019 + smlouva o podmínkách k zajištění přípravy a 
    realizaci stavby)
- GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
   (vyjádření č.j. 5001921244 – nedojde ke střetu s plynárenským zařízením)
- Telko Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
   (vyjádření č.j. 0200905610 – v zájmovém území se nenachází komunikační 
    zařízení v majetku společnosti)
- ČEZ ICT Services,a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
   (vyjádření č.j. 0200905610 – v zájmovém území se nenachází komunikační 
    zařízení v majetku společnosti)
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
   (vyjádření č.j. UPTS/OS/202390/2018 – nedojde ke styku s podzemním 
    vedením)
- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice
   (vyjádření zn. M18391-16276530 – v zájmovém území se nenachází žádné
    zařízení v majetku společnosti)
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
   (vyjádření zn. E33745/18 – nedojde ke kolizi s technickou 
    infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
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- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
   (vyjádření zn. MW991011692793479 – v zájmovém území se nenachází žádné 
    podzemní ani nadzemní vedení v majetku společnosti))

Další doložené doklady:
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326  
  00 Plzeň (smlouva č.8600002227)
- souhlasy vlastníků (spoluvlastníků)nemovitostí v počtu 53.

Stavba dle ustanovení § 103 odst.1 písm. e) bod 5 stavebního zákona, 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Avšak následně 
v souladu s ustanovením § 119 odst.1) stavebního zákona dokončenou 
stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou 
v § 103 odst. 1 písmene e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, jedná-li 
se o stavbu technické infrastruktury, lze užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Tímto ustanovením 
stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená v bodech č. 
15 a 16 výroku rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.                                                          

Účastníci územního řízení podle stavebního zákona jsou:            

- ČEZ Energetické služby s.r.o., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
- Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6,  
  130 00  Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly,  
  405 02  Děčín 
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 
  Starý Plzenec
- Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
  organizace, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň zastoupení pro:   
  Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Účastníci územního řízení:

- Voříšek Marcel Mgr. Hvožďany č.p. 20, 262 44 Hvožďany (st. 72)
- Zach Petr, Újezd u Kasejovic 19, 335 44 Kasejovice (st. 75,35)
- Šroub Miroslav, Jiráskova 1165, 386 01 Strakonice (st. 76)
- Šroubová Milena, Jiráskova 1165, 386 01 Strakonice (st. 76, 28/2)
- Týc Jiří, Újezd u Kasejovic 49, 335 44 Kasejovice (st. 4/1)
- Týcová Helena, Újezd u Kasejovic 49, 335 44 Kasejovice (st. 4/1)
- Hudcová Dagmar Ing., Ciolkovského 861/14, 161 00 Praha 6 (st.3)
- Šůch Marek, Újezd u Kasejovic 21, 335 44 Kasejovice (30/1)
- Šůchová Jiřina, Újezd u Kasejovic, 335 44 Kasejovice (30/1)
- Pánek Jaroslav, Tojická 129, 335 01 Nepomuk (st. 12)
- Pánek Miroslav, Tojická 129, 335 01 Nepomuk (st. 12)
- Slancová Růžena, Záboří 107, 387 34 Záboří (st.12)
- Šilha Jaroslav, Obránců míru 713/1, 268 01 Hořovice (st.12)
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- Šilha Miroslav, Lnáře 93, 387 42 Lnáře (st. 12)
- Šilha Zdeněk, Vejprnická 770/8, 318 00 Plzeň (st.12)
- Simandl Martin, Újezd u Kasejovic 30, 335 44 Kasejovice (st.10)
- Simandlová Dagmar, Újezd u Kasejovic 30, 335 44 Kasejovice (st.10)
- Motejzíková Marie, Újezd u Kasej. 39, 335 44 Kasejovice (st. 13/1)
- Šimůnková Marie, Bezdědovická 912, 388 01 Blatná (1335/25, 1335/7)
- Voříšková Hana, Újezd u Kasejovic 41, 335 44 Kasejovice (st.15,21)
- Voříšková Jaroslava, Americká 59, 336 01 Blovice (st.15, st. 21)
- Štván Jaroslav, Jeřabinová 969, 337 01 Rokycany (st.21)
- Štván Milan, Jeřabinová 969, 337 01 Rokycany (st. 21)
- Suda Ladislav, Újezd u Kasejovic 43, 335 44 Kasejovice (st.28/1,.)
- Kalbáč Josef, Újezd u Kasejovic 1, 335 44 Kasejovice (st. 45, ..)
- Kaisr Vladimír, Za Lužinami 89/6, 155 00 Praha 5 (st.32)
- Kaisrová Vlastislava, Za Lužinami 89/6, 155 00 Praha 5 (st. 32)
- Valenová Lucie, Slavíčkova 372/2,160 00 Praha 6 (st. 35, 65)
- Valenová Růžena, Slavíčkova 372/2,160 00 Praha 6 (st. 35, 65)
- Štefan Martin, Újezd u Kasejovic 45, 335 44 Kasejovice (64/1, ..)
- Voříšek František, Na Maninách 1106/34, 170 00 Praha 7 (st. 41)
- Hrubá Marie, Náměstí Svobody 500, 33561 Spálené Poříčí ( st.42,..) 
- Pfertner Pavel, Podkrušnohorská 1619, 436 01 Litvínov  (st.54/1)
- Karlík Jaroslav, Újezd u Kasejovic 9, 335 44 Kasejovice (st.55)
- Karlík Josef, Pod Kostelem 1645/6, 301 00 Plzeň  (st.55)
- Karlík Miloslav, Újezd u Kasejovic 9, 335 44 Kasejovice (st.55
- Karlíková Marie, Újezd u Kasejovic 9, 335 44 Kasejovice (st.55)
- Patera Jaroslav, Újezd u Kasejovic 10, 335 44 Kasejovice (st.56)
- Cink Jaroslav, Lnáře 190, 387 42 Lnáře  (st.57, 52/2)
- Myslivcová Iveta, Újezd u Kasejovic 15, 335 44 Kasejovice(st.60..)
- Čejková Božena, Chloumek 17, 335 44 Kasejovice ( 1348, 44)
- Mašková Hana, Na Vinici I. 465, 33501 Nepomuk (1348, 44)
- Sedláček Jaroslav, U Nádraží 203, 336 01 Blovice (st. 66)
- Sedláček Petr, U Nádraží 203, 336 01 Blovice (39/3)
- Myslivcová Milada, Újezd u Kasej. 15, 335 44 Kasejovice (st.67/1)
- Nový Josef, Újezd u Kasejovic 16, 335 44 Kasejovice (st.68)
- Nová Jana, Újezd u Kasejovic 16, 335 44 Kasejovice (st.68)
- Loula Josef, Újezd u Kasejovic 36, 335 44 Kasejovice (st.124 ..)
- Loulová Jarmila, Újezd u Kasejovic 36, 335 44 Kasejovice (st.124 )
- Hrubá Marta, Újezd u Kasejovic 38, 335 44 Kasejovice (st.48/1)
- Suda Josef, Nádražní 2090, 397 01 Písek (1361)
Dotčené osoby – osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním 
pozemkům a stavbám:

St. 75, st. 72, 35, 1335/1, 25, st.90, 1335/2, 1335/12, 1335/13, 18, 
1335/8, 12/1, 1335/5, 1335/11, 1335/14, 1335/10, 1335/9, 1346, 1335/4, 
1335/20, 1335/16, 1335/18, 1335/17, st. 76, 28/2, st. 4/1, st. 3, 
30/1, st. 12, st. 10, 1335/27, 1360, st. 13/1, 1335/25, 1335/7, 
1335/29, 1335/6, st. 15, st. 21, st. 28/1, 73, 1374, 70, 519, 1365, 
st. 45, st. 32, st. 35, 65, 64/1, 1335/15, st. 41, st. 42, 1365, st. 
54/1, st. 55, st. 56. st. 57, 52/2, st. 60, st. 61, 1348, 44, st. 66, 
39/3, 1366, st. 67/1, st. 68, 1335/19, 1335/22, st. 124, st. 48/1, 
1361 v k.ú. Újezd u Kasejovic.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci vznesly tyto návrhy ke stavbě v „souhlasu se situací 
stavby“:
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- návrh pana Vladimíra Kaisra paní Vlastislavy Kaisrové, aby 
  lampa VO před domem č.p. 2 byla posunuta mimo výhled z okna –
  vyřešeno zakreslením nového umístění do projektové 
  dokumentace;
- požadavek pana Josefa Karlíka o přidání jednoho svítidla  
  v prostoru před č.p. 9 – dle výpočtu navýšení osvětlení není 
  nutné;
- požadavek paní Ing. Dagmar Hudcové č.p.48 – v zakroužkované 
  části výkresu se nachází vodovodní potrubí pro 5 odběratelů –
  dodavatel si zajistí před zahájením výkopových prací vytýčení 
  vodovodního potrubí – stanoveno též podmínkou č. 13 a č. 14 
  tohoto územního rozhodnutí;
- požadavek paní Marie Šimůnkové – oznámení zahájení prací 
  předem – zajistí dodavatel – stanoveno podmínkou č. 6 tohoto 
  územního rozhodnutí;
- požadavek pana Petra Sedláčka – posunutí svítidla dle 
  vyznačení – realizováno v rámci projektu zapracováno do 
  projektové dokumentace
- požadavek pana Jaroslava Patery čp.10 – zrušit navrhovaný 
  stožár i svítidlo bez náhrady, dostatečné osvětlení z dalších 
  stanovišť – v projektu stožár přemístěn na druhou stranu 
  komunikace do zelené plochy před prodejnu, dle výpočtu 
  osvětlení je nutno stožár zachovat.

Vypořádaní s  připomínkami veřejnosti:
     Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. 

Vypořádání 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí 
doručí stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený 
doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-
li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu, 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona.  
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    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. 

   Otisk úředního razítka

                                       Zdeňka Kučerová
                     Oprávněná úřední osoba odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách 
Městského úřadu Kasejovice a zároveň musí být po stejnou dobu
zveřejněno Městským úřadem Kasejovice způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i podmínka 
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska: 

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

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

Dálkový přístup: 

Zveřejněno dne: 9.1.2020       Sejmuto dne:......... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřený podle zákona č.634/2004Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, položky 17 odst.1, písm. e, sazebníku ve výši 
1000 Kč byl zaplacen 27.11.2019 dokladem č. 511 656.

Doručí se do datové schránky:
Účastníci územního řízení:
- ČEZ Energetické služby s.r.o., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
- Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6,  
  130 00  Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly,  
  405 02  Děčín 
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 
  Starý Plzenec
- Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
  organizace, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň zastoupení pro:   
  Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Dotčené orgány:
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  
- MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, Nám.A. Němejce 63,335 01 Nepomuk 

Doručí se veřejnou vyhláškou
Účastníci územního řízení:
- Voříšek Marcel Mgr. Hvožďany č.p. 20, 262 44 Hvožďany 
- Zach Petr, Újezd u Kasejovic 19, 335 44 Kasejovice 
- Šroub Miroslav, Jiráskova 1165, 386 01 Strakonice 
- Šroubová Milena, Jiráskova 1165, 386 01 Strakonice 
- Týc Jiří, Újezd u Kasejovic 49, 335 44 Kasejovice 
- Týcová Helena, Újezd u Kasejovic 49, 335 44 Kasejovice 
- Hudcová Dagmar Ing., Ciolkovského 861/14, 161 00 Praha 6 
- Šůch Marek, Újezd u Kasejovic 21, 335 44 Kasejovice 
- Šůchová Jiřina, Újezd u Kasejovic, 335 44 Kasejovice 
- Pánek Jaroslav, Tojická 129, 335 01 Nepomuk 
- Pánek Miroslav, Tojická 129, 335 01 Nepomuk 
- Slancová Růžena, Záboří 107, 387 34 Záboří 
- Šilha Jaroslav, Obránců míru 713/1, 268 01 Hořovice 
- Šilha Miroslav, Lnáře 93, 387 42 Lnáře 
- Šilha Zdeněk, Vejprnická 770/8, 318 00 Plzeň
- Simandl Martin, Újezd u Kasejovic 30, 335 44 Kasejovice 
- Simandlová Dagmar, Újezd u Kasejovic 30, 335 44 Kasejovice 
- Motejzíková Marie, Újezd u Kasej. 39, 335 44 Kasejovice
- Šimůnková Marie, Bezdědovická 912, 388 01 Blatná
- Voříšková Hana, Újezd u Kasejovic 41, 335 44 Kasejovice 
- Voříšková Jaroslava, Americká 59, 336 01 Blovice 
- Štván Jaroslav, Jeřabinová 969, 337 01 Rokycany 
- Štván Milan, Jeřabinová 969, 337 01 Rokycany 
- Suda Ladislav, Újezd u Kasejovic 43, 335 44 Kasejovice 
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- Kalbáč Josef, Újezd u Kasejovic 1, 335 44 Kasejovice 
- Kaisr Vladimír, Za Lužinami 89/6, 155 00 Praha 5 
- Kaisrová Vlastislava, Za Lužinami 89/6, 155 00 Praha 5 
- Valenová Lucie, Slavíčkova 372/2,160 00 Praha 6 
- Valenová Růžena, Slavíčkova 372/2,160 00 Praha 6 
- Štefan Martin, Újezd u Kasejovic 45, 335 44 Kasejovice 
- Voříšek František, Na Maninách 1106/34, 170 00 Praha 7 
- Hrubá Marie, Náměstí Svobody 500, 33561 Spálené Poříčí 
- Pfertner Pavel, Podkrušnohorská 1619, 436 01 Litvínov  
- Karlík Jaroslav, Újezd u Kasejovic 9, 335 44 Kasejovice 
- Karlík Josef, Pod Kostelem 1645/6, 301 00 Plzeň  
- Karlík Miloslav, Újezd u Kasejovic 9, 335 44 Kasejovice 
- Karlíková Marie, Újezd u Kasejovic 9, 335 44 Kasejovice 
- Patera Jaroslav, Újezd u Kasejovic 10, 335 44 Kasejovice
- Cink Jaroslav, Lnáře 190, 387 42 Lnáře  
- Myslivcová Iveta, Újezd u Kasejovic 15, 335 44 Kasejovice
- Čejková Božena, Chloumek 17, 335 44 Kasejovice 
- Mašková Hana, Na Vinici I. 465, 33501 Nepomuk 
- Sedláček Jaroslav, U Nádraží 203, 336 01 Blovice 
- Sedláček Petr, U Nádraží 203, 336 01 Blovice 
- Myslivcová Milada, Újezd u Kasej. 15, 335 44 Kasejovice
- Nový Josef, Újezd u Kasejovic 16, 335 44 Kasejovice 
- Nová Jana, Újezd u Kasejovic 16, 335 44 Kasejovice 
- Loula Josef, Újezd u Kasejovic 36, 335 44 Kasejovice 
- Loulová Jarmila, Újezd u Kasejovic 36, 335 44 Kasejovice 
- Hrubá Marta, Újezd u Kasejovic 38, 335 44 Kasejovice 
- Suda Josef, Nádražní 2090, 397 01 Písek 
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