
Obecní úřad Žleby, stavební úřad 
Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby 

 
 

Č.j.:             Výst. 495/20/Be /2                              ve Žlebech, dne: 4.5.2020 
Vyřizuje: Lada Bereczová 
Telefon:  327398225 
e-mail:  stavebni@ouzleby.cz 
 
 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
koresp.adr.: 
ČEZ Distribuce a.s., Odbor Projekty, K. Nedělková, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

zahájení územního řízení   
 
Dne 15.4.2020 podala   ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV – Podmokly (dále jen „stavebník“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
„IE – 12–6009277 – Žleby, Družstevní, Za Lihovarem, K Zehubům – obnova kNN, dem. 
NN“ na pozemcích st.p.č. 18/1, 19/1, 20, 38, 37/1, 36, 25/3; p.p.č. 167/7, 1006, 183/3, 176/4, 
176/6, 935, 183/4, 966/2, 1113, 183/1, 183/5, 241/1, 1014/3, 248/6, 938/1, 938/2, 934, 938/3, 
938/5, 1014/4, 175/3, 176/3, 180/3, 167/37, 173, 176/8, 932/8, 1014/2, 295/8, 249, 248/12, 
248/15, 1021, 243, 183/2, 23/1, 248/11 vše v kat. území Žleby (dále jen "stavba").   Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení.  
 

Stavba obsahuje: 

 SO 01 – nové kabelové vedení NN (podzemní) 

 SO 02 – nové vrchní vedení NN 

 SO 03 – demontáž původního vrchního kabelového vedení. 

 

Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu 
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení.   

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

Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky nejpozději do 15 dní ode dne doručení tohoto oznámení, k později 
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. 

Stavební úřad upozorňuje, že se na stavbu vztahuje zákon 416/2009 Sb. o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a § 184a odst.3) stavebního zákona (souhlas 
vlastníka se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo 
dotčeno.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 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. 

Stavební úřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se ke všem podkladům rozhodnutí ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád,) a to nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí 15 denní 
zákonné lhůty pro uplatnění námitek a připomínek, ve shora uvedené lhůtě v kanceláři 
stavebního úřadu, Obecního úřadu Žleby ve dnech pondělí a středa, 8,00 - 11,30 a 12,30 – 
16,30. hodin. Jinak po telefonické dohodě. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem 
před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této 
lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady 
koncentrace řízení.                                

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet průběžně před i během výše stanovené 
lhůty, do všech podkladů rozhodnutí mohou pak nahlédnout ve lhůtě shora uvedené.  

                               
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
Lada Bereczová 
Vedoucí stavebního úřadu 

 

 
Obdrží: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1) písm.a), b)  a odst.2) písm.a), b) stavebního zákona 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. - jednotlivě: 
ČEZ Distribuce a.s. – stavebník,( koresp.adr.: ČEZ Distribuce a.s., Odbor Projekty, K. Nedělková, 
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň) 
 
Obec Žleby – p.p.č. 167/7, 1006, 183/3, 176/4, 176/6, 935, 183/4, 966/2, 1113, 183/1, 183/5, 241/1, 
1014/3, 248/6, k.ú. Žleby - vyjádření ze dne 19.8.2019, 9.12.2019, rozhodnutí  ze dne 9.12.2019, 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.  – p.p.č.938/1, 938/2, 934, 938/3, 938/5, 1014/4, 
k.ú. Žleby- vyjádření č.j. 4915/19/KSUS/Rys, ze dne 25.7.2019, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – p.p.č. 175/3, 176/3, 180/3, k.ú. Žleby – sdělení, 
č.j. UZSVM/SKO/7252/2019-SKOM/Dr., ze dne 29.7.2019 

Lesy ČR s.p.-– p.p.č. 1014/2, 245/5, st.p.č. 38, k.ú. Žleby – vyjádření č.j. LCR157/001233/2019, ze dne 
21.112019 

 

p.p.č. 167/37, k.ú. Žleby – Ing. V. Kožený, CSc., K Horoměřicům 1117/37, 165 00 Praha 6 

st.p.č. 18/1, p.p.č. 168/4, k.ú. Žleby – P. Jeřábek, I. Jeřábková, Nebovidy 53, 280 02 
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p.p.č. 173, k.ú. Žleby – J. Petřík, Žižkova 107, 285 61 Žleby 

p.p.č. 173, k.ú. Žleby – J. Petříková, Družstevní 96, 285 61 Žleby 

st.p.č. 19/1, k.ú. Žleby – L. Zima, Na Chmelnici 277, 284 03 Kutná Hora 

st.p.č. 20, k.ú. Žleby – M. Kosina, Družstevní 97, 285 61 Žleby 

p.p.č. 176/8, k.ú. Žleby – ZOD Potěhy, Potěhy 187, 285 63 

p.p.č. 932/8, k.ú. Žleby – F. Zavadil, Na Vyhlídce 483, 285 61 Žleby 

st.p.č. 37/1, k.ú. Žleby – AK Trading s.r.o., V Kněžívce 286, 252 67 Tuchoměřice 

p.p.č. 295/8, k.ú. Žleby – M. Just, I. Justová, R. Těsnohlídka 1525, 286 01 Čáslav 

st.p.č. 36, p.p.č. 248/11, 248/4, k.ú. Žleby – M. Kučera, J. Kučerová, Za Lihovarem 137, 285 61 Žleby 

p.p.č. 249, k.ú. Žleby – J. Smeták, P. Smetáková, Za Lihovarem 476, 285 61 Žleby 

p.p.č. 248/12, k.ú. Žleby – J. Sekeráková, Za Lihovarem 102, 285 61 Žleby 

p.p.č. 248/15, k.ú. Žleby – J. Buličková, Za Lihovarem 138, 285 61 Žleby 

p.p.č. 1021, p.p.č. 23/1, k.ú. Žleby – J. Janča, J. Jančová, V Chalupách 77, 285 61 Žleby 

st.p.č. 25/3, k.ú. Žleby – Žleby s.r.o., Ke Hrázi 76, 285 61 Žleby 

p.p.č. 243, k.ú. Žleby – D. Benoni, Za Lihovarem 456, 285 61 Žleby 

 

vlastníci a správci inženýrských sítí  

CETIN, a.s. – vyjádření č.j.670911/19 ze dne 12.7.2019, 

VHS Vrchlice – Maleč a.s. – vyjádření č.j. 0731/19/TPČ ze dne 7.10.2019 

GridServices s.r.o. – stanovisko zn.5001951772 ze dne 9.7.2019,   

MERO ČR a.s. – č.j. 2019/000475/1, ze dne 1.7.2019 

ČD – Telematika a.s. – vyjádření č.j. 1201910335, ze dne 21.6.2019 

 

dotčené orgány 
Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče – vyjádření č.j. 
MěÚ/118422/2019/ŠKP,  spis.126/2019 – pob,  ze dne 10.7.2019, 
 2. vyjádření č.j. MěÚ/33938/2019/ŠKP,  spis.126/2019 – pob,  ze dne 19.12.2019,  
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí– 
- Vyjádření č.j. MěÚ/3186/2019/ŽP, spis.87/20, ze dne 28.ledna 2020 
- Závazné stanovisko , č.j.MěÚ/2772/2020/ŽP, sp.zn. 694/2020, ze dne 28.ledna 2020 
- Souhlas s dotčením lesních pozemků – č.j. MěÚ/32156/19/ŽP/Kr, sp.zn. 731/2020 ze dne 
30.ledna 2020 
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy – vyjádření č.j. MěÚ/18416/2019/DOP, spis.3062/2019, 
ze dne 16.7.2019 

AÚAV ČR v.v.i. – č.j. ARUP-5765/2019, ze dne 15.7.2019 
 

Na vědomí: 
ČEPRO a.s.  
České Radiokomunikace a.s.  
InfoTel s.r.o.  
Vodafone Czech Republic a.s.  
T-Mobile Czech Republice a.s.  

 

spis SÚ 
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veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b), § 144 odst.6 
správního řádu: 

 osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům,  
p.p.č.176/5, 176/9, 178, 175/3, 168/3, 240/1, 459, 250; st.p.č.456, 18/2,34; k.ú. Žleby 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:                                                    Sejmuto dne:   

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Žleby    -  s prosbou o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a o podání 
zprávy o datu vyvěšení a sejmutí  
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