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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 00  Praha 101, 
kterého zastupuje GA Energo technik s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně AB, Bolevec-Plzeň, 330 11  
Plzeň 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 19.6.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

V430 - modernizace křižovatek na +80o - vedení přenosové soustavy 400 kV 

na pozemcích: parc. č. 107/41 v katastrálním území Poláky, parc. č. 1906, 1946 v katastrálním území 
Pšovlky, parc. č. 207, 286 v katastrálním území Slatina u Chříče, parc. č. 266, 327/7, 327/9 v katastrálním 
území Hlince, parc. č. 181/1, 200 v katastrálním území Němčovice, p. p. k. 1189 v katastrálním území 
Dolany u Plzně. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o navyšování stávajících stožáru elektrického napětí ve výše uvedených katastrálních území 
a pozemcích.  

 

 Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a 
současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, a o záměr 
umisťovaný ve více katastrálních území, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

 

6. srpna 2015 (čtvrtek) v 10:00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu Kralovice, Markova tř. 2. Konání 
veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 
30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání 
rozhodnutí (Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, úřední dny: pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod; 
v ostatní dny po telefonické dohodě.). 
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Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 
místě: 

 

V blízkosti plánovaných záměrů 

 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 107/1, 107/25, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 107/45, 114, 118 v katastrálním území 
Poláky, parc. č. 1896, 1897, 1905, 1908, 1916, 1945, 1947, 1950, 1951, 1952 v katastrálním území 
Pšovlky, parc. č. 84/32, 204, 208, 228/4, 229/1, 282, 292 v katastrálním území Slatina u Chříče, parc. 
č. 305 v katastrálním území Chříč, parc. č. 311/15, 311/16, 889, 890 v katastrálním území Hlince, 
parc. č. 177/13, 177/20, 180/2, 199/1, 432, 443/1 v katastrálním území Němčovice, parc. č. 185/3 v 
katastrálním území Kamenec u Radnic, parc. č. 452/3 v katastrálním území Dolany u Plzně 

  

 

Poučení: 

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. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů 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 anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

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

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 

otisk úředního                                                    Vlastimil Pech 
                razítka                                                  vedoucí odboru výstavby 

  

 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
Účastníci 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 00  Praha 101 – zastoupen – obdrží zástupce 
GA Energo technik s.r.o., IDDS: ryt33bf 
 sídlo: Na Střílně AB, Bolevec-Plzeň, 330 11  Plzeň 1 – zástupce  
Obec Chbany, IDDS: m2abutp 
 sídlo: Chbany č.p. 19, 431 57  Partner Chbany 
Obec Pšovlky, IDDS: hpvbgpk 
 sídlo: Pšovlky č.p. 97, 270 31  Senomaty 
Obec Slatina, IDDS: brpawd4 
 sídlo: Slatina č.p. 10, 331 41  Kralovice 
Obec Hlince, IDDS: um6awai 
 sídlo: Hlince č.p. 44, 331 41  Kralovice 
Obec Němčovice, IDDS: usxbzb7 
 sídlo: Němčovice č.p. 37, 338 24  Břasy 1 
Obec Dolany, IDDS: k83awga 
 sídlo: Dolany č.p. 66, 330 11  Třemošná 
FARM POLÁKY, s.r.o., IDDS: yh35t6c 
 sídlo: Ohradní č.p. 1394/61, 140 00  Praha 4-Michle 
Josef Sejpka, Pšovlky č.p. 42, 270 31  Senomaty 
Tomáš Netrh, Šanov č.p. 222, 270 31  Senomaty 
Václav Macák, Slatina č.p. 7, 331 41  Kralovice 
Jiřina Průšová, Chříč č.p. 12, 331 41  Kralovice 
Stébla s.r.o., IDDS: gg74pff 
 sídlo: Václavské náměstí č.p. 834/17, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Ilona Straková, Němčovice č.p. 1, 338 24  Břasy 1 
Miroslava Bozděchová, Libušínská č.p. 209/27, Božkov, 326 00  Plzeň 26 
Anna Znamenáčková, Dolany č.p. 18, 330 11  Třemošná 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ČEZ ICT Services a.s., Odd. Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Fügnerovo nám. č.p. 1866/5, 120 00  Praha 2 
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Účastníci - doručováno veřejnou vyhláškou - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k 
sousedním pozemkům identifikované podle čísel pozemků 
parc. č. 107/1, 107/25, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 107/45, 114, 118 v katastrálním území Poláky, 
parc. č. 1896, 1897, 1905, 1908, 1916, 1945, 1947, 1950, 1951, 1952 v katastrálním území Pšovlky,  
parc. č. 84/32, 204, 208, 228/4, 229/1, 282, 292 v katastrálním území Slatina u Chříče,  
parc. č. 305 v katastrálním území Chříč,  
parc. č. 311/15, 311/16, 889, 890 v katastrálním území Hlince,  
parc. č. 177/13, 177/20, 180/2, 199/1, 432, 443/1 v katastrálním území Němčovice,  
parc. č. 185/3 v katastrálním území Kamenec u Radnic,  
parc. č. 452/3 v katastrálním území Dolany u Plzně 
 
Dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n 
 sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Rakovník, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Dukelských hrdinů č.p. 2502, Rakovník I, 269 01  Rakovník 1 
Městský úřad Kadaň, stavební odbor, IDDS: uaybdrx 
 sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01  Kadaň 1 
Městský úřad Jesenice, stavební odbor, IDDS: y8ub2b9 
 sídlo: Mírové náměstí č.p. 368, 270 33  Jesenice u Rakovníka 
Městský úřad Třemošná, stavební odbor, IDDS: vmbbvu6 
 sídlo: Sídliště č.p. 992, 330 11  Třemošná 
Městský úřad Radnice, Stavební odbor, IDDS: c9sb4dp 
 sídlo: náměstí Kašpara Šternberka č.p. 363, 338 28  Radnice u Rokycan 
  
Ostatní – k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Chbany, Chbany č.p. 19, 431 57  Partner Chbany 
Obecní úřad Pšovlky, Pšovlky č.p. 97, 270 31  Senomaty 
Obecní úřad Slatina, Slatina č.p. 10, 331 41  Kralovice 
Obecní úřad Hlince, Hlince č.p. 44, 331 41  Kralovice 
Obecní úřad Němčovice, Němčovice č.p. 37, 338 24  Břasy 1 
Obecní úřad Dolany, Dolany č.p. 66, 330 11  Třemošná 
Městský úřad Kralovice, Markova tř. č.p. 2, 331 41  Kralovice 
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