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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterého 

zastupuje Jan Kukačka s.r.o., IČO 28943244, Sázavská č.p. 508, 257 22  Čerčany (dále jen "žadatel") 

podal dne 28.12.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Kabelové vedení VN 

Horní Bradlo - Modletín, VN3832-3852 - vn, IE-12-2008839" na pozemku parc. č. 162/1(ostatní 

plocha), 165/10(trvalý travní porost), 165/34(orná půda), 179/1(trvalý travní porost), 251/2(trvalý travní 

porost), 254(ostatní plocha) v katastrálním území Lipka, parc. č. 57/1(orná půda), 57/4(orná půda), 

348/1(ostatní plocha), 349/1(ostatní plocha), 378/1(ostatní plocha), 392/3(ostatní plocha) v katastrálním 

území Vratkov.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: 

SO 01 kabelové vedení VN: Kabelové vedení VN 35kV AXEKVCE 3x1x120 v délce trasy 2310 m, 

přípolož trubka HDPE d40 pro budoucí zafouknutí optického kabelu. 

SO 02 demontáž venkovní vedení VN: demontáž 310 m vrchního vedení VN včetně 3 podpěrných bodů 

Ze sloupu č.7 na poz.p.č.179/1 v k.ú. Lipka bude proveden 2x kabelový svod z venkovního vedení VN 

přes úsekový odpínač, bude provedeno nové uzemnění, sloup bude vyměněn. Z  úsekového odpínače 

bude vybudováno nové kabelové vedení VN přes pozemky p.č. 179/1, 251/2, 165/34, 254 v k.ú. Lipka a 

pozemky p.č. 349/1, 392/3, 348/1, 378/1,57/4, 57/1 v k.ú. Vratkov a přes úsekový odpínač na sloupu č.6 

na p.p.č.57/1 v k.ú. Vratkov napojí na venkovní vedení VN. Tím dojde k propojení stávajících 

elektrických linek č. VN3832 a VN 3522. 

Dále bude vybudováno nové kabelové vedení VN ze sloupu č.7 na poz.p.č.179/1 v k.ú. Lipka, které 

napojí stávající trafostanici CR_1198 na p.p.č.162/1 v k.ú. Lipka. Toto vedení bude částečně vedeno ve 

společné trase s propojovacím kabelem linek a bude vedeno po p.p.č. 179/1, 251/2, 165/34, 165/10 v k.ú. 

Lipka. 

Stávající venkovní vedení VN od sloupu č.7 na p.p.č. 179/1 ke stávající trafostanici na p.p.č.162/1 bude 

demontováno 

V celé trase bude provedena přípolož trubky HDPE d40 pro budoucí zafouknutí optického kabelu. 

 

 Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d) 

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. 1 stavebního zákona zahájení územního 

řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, úřední 

dny pondělí, středa  8,00 - 17,00 hod. , ostatní dny po telefonické domluvě). 

Na stavbu se vztahuje zák. č.416/2009 Sb. o urychlení výstavby infrastruktury (liniový zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

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. 

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady 

rozhodnutí v kanceláři odboru výstavby MěÚ Nasavrky, Náměstí 77, Nasavrky a vyjádřit se k nim 

dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 dnů 

po stanovené lhůtě k uplatnění námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí 

stavební úřad rozhodne ve věci. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, 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. 

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

 

 

 

 

Jaromír Velehradský 

vedoucí odboru výstavby MěÚ Nasavrky 

  

Obdrží: 

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

prostřednictvím 

Jan Kukačka s.r.o., IDDS: q5djbpm 

 sídlo: Sázavská č.p. 508, 257 22  Čerčany 

Libor Záruba, Vondroušova č.p. 1157/7, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618 

Vít Záruba, Generála Janouška č.p. 847/12, Praha 9-Černý Most, 198 00  Praha 98 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 

 sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01  Jihlava 1 

Obec Horní Bradlo, IDDS: ienb2ps 

 sídlo: Dolní Bradlo č.p. 7, 539 53  Horní Bradlo 

Obec Rušinov, IDDS: 3nhawfk 

 sídlo: Rušinov č.p. 3, 583 01  Chotěboř 

STATEK Lipka a.s., IDDS: yre72jd 

 sídlo: Lipka č.p. 1, Horní Bradlo, 538 25  Nasavrky 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
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Vlastníci sousedních nemovitostí (veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 52, parc. č. 161/3, 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/20, 165/21, 165/23, 165/24, 165/25, 165/26, 

165/27, 165/28, 165/29, 165/31, 165/35, 170/3, 170/8, 170/14, 170/15, 170/16, 170/20, 170/21, 170/22, 

170/23, 170/24, 179/2 v katastrálním území Lipka,  

st. p. 9, 11/1, 11/2, 15/1, 16, 56, 73, 74, 100, 119, 120, parc. č. 1/2, 1/7, 1/11, 17/6, 24/2, 24/9, 24/11, 

24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 25/3, 25/4, 25/5, 25/9, 60/1, 60/2, 348/2, 348/11, 348/12, 348/54, 349/4          

v katastrálním území Vratkov 

 Dotčené orgány státní správy (prostřednictvím datové zprávy) 

Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy, IDDS: 94ubfm7 

 sídlo: Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01  Chotěboř 

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: 94ubfm7 

 sídlo: Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01  Chotěboř 

Městský úřad Chotěboř, Oddělení územního plánování, GIS a PP,  IDDS: 94ubfm7 

 sídlo: Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01  Chotěboř 

Městský úřad Chrudim, odbor školství, , kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi 

 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi 

 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi 

 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

Regionální pracoviště Východní Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), Správa 

Chráněné krajinné oblasti Železné hory, IDDS: kpddyvy 

 sídlo: Jiráskova č.p. 1665, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod,  

dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc 

 sídlo: Nádražní č.p.59, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

 

 

K vyvěšení na úředních deskách: 

Obec Rušinov 

Obec Horní Bradlo 

Městský úřad Chotěboř 

Město Nasavrky 

 

 

Toto  rozhodnutí / oznámení /  musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení 

a sejmutí se nepočítá, 15 dnem vyvěšení nastávají účinky doručení. 

 

 

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

 

 

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