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Městský úřad Týn nad Vltavou
Odbor regionálního rozvoje
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Vaše značka:
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MÚT/03861/2020
MÚT/02978/2020/ORR/H.
E.ON Distribuce, a.s., kterého zastupuje PRO 22 v.o.s.
Houdková
oprávněná úřední osoba
tel.385772235
irena.houdkova@tnv.cz
10.02.2020

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje PRO 22 v.o.s., IČO 62522108, Čechova č.p. 395/59, 370 01 České Budějovice
(dále jen "žadatel") podal dne 30.01.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Dobšice základní tecnická vybavenost - VN, trafostanice a NN,
č.st. 1030055675
na pozemku parc. č. 36/1, 58/17, 66/7, 66/25, 75/7, 88/1, 88/3, 88/11, 88/12, 88/13, 88/21, 189,
3416/17, 3416/18, 3416/20, 3416/21, 3416/22 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, 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")a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i "správní řád"), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den

3. března 2020 (úterý) v 08:30 hodin

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Dobšice. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 17:00).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 167, 189, 193, 194, parc. č. 40, 58/8, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 66/12, 66/13, 66/20,
66/23, 66/24, 75/6, 75/8, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/14, 88/16, 88/17, 88/18, 88/19, 88/20, 88/22,
88/23, 88/24, 88/26, 125/2, 129/1, 134, 300/37, 300/38, 301, 3416/14, 3416/15, 3416/16, 3416/19
v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dobšice č.p. 21

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků
řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě tj. nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního
zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Účastník řízení, kterým je 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, a dále osoby, jejichž 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
jeho právo přímo dotčeno.
Účastník řízení, kterým je osoba dle 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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 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. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za
právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby,
jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
Městský úřad Týn nad Vltavou, stavební úřad současně dává účastníkům řízení
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to
do 3 pracovních dnů po dni konání ústního jednání tj. nejpozději do 06.03.2020. 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, zakotvené v ust. § 89 odst. 1
stavebního zákona.
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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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. T R Č A Libor
Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: .....................Sejmuto dne: ..................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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Obdrží:
Navrhovatelé – doručování dle § 85 odst. 1 písm. a) - doručenky
1. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
2. PRO 22 v.o.s., IDDS: wzruudt
sídlo: Čechova č.p. 395/59, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Účastnící územního řízení – doručování dle § 85 odst. 1 písm. b) – doručenky
Obec Dobšice, IDDS: mq8avce
sídlo: Dobšice č.p. 5, 375 01 Týn nad Vltavou 1
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručováno podle § 27 odst. 1 správního řádu
doručenky
3. Vlasta Brejchová, Lutová č.p. 85, Chlum u Třeboně, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
4. Milan Hladeček, Dobšice č.p. 7, 375 01 Týn nad Vltavou 1
5. Jiří Liška, Budějovická č.p. 60, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
6. Karel Lukšík, Dobšice č.p. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1
7. Marie Lukšíková, Dobšice č.p. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1
8. Jaroslava Pomijová, Tyršova č.p. 14, 373 41 Hluboká nad Vltavou
9. František Růžička, Horní Brašov č.p. 258, 375 01 Týn nad Vltavou 1
10. Věra Růžičková, Horní Brašov č.p. 258, 375 01 Týn nad Vltavou 1
11. Ing. Jan Trávníček, Budivojova č.p. 1534/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
12. Anna Vaňková, Nová č.p. 738, 373 41 Hluboká nad Vltavou
13. Helena Vobrová, Česká Lhota č.p. 47, 373 48 Dívčice
14. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
15. Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
16. Obec Dobšice, IDDS: mq8avce
sídlo: Dobšice č.p. 5, 375 01 Týn nad Vltavou 1

ostatní účastníci dle § 85odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručování podle § 144 odst. 6 správního
řádu (veřejnou vyhláškou)
17. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 167, 189, 193, 194, parc. č. 40, 58/8, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 66/12, 66/13, 66/20,
66/23, 66/24, 75/6, 75/8, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/14, 88/16, 88/17, 88/18, 88/19, 88/20, 88/22,
88/23, 88/24, 88/26, 125/2, 129/1, 134, 300/37, 300/38, 301, 3416/14, 3416/15, 3416/16, 3416/19 v
katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dobšice č.p. 21

dotčené orgány
18. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
19. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor hospodářské správy - úsek památkové péče, náměstí Míru č.p.
2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
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20. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
21. Obecní úřad Dobšice, IDDS: mq8avce
sídlo: Dobšice č.p. 5, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, IDDS: tn8b4c3, sídlo: náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
(se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení zpět
a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Obec Dobšice, IDDS: mq8avce, sídlo: Dobšice č.p. 5, 375 01 Týn nad Vltavou 1
(se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení zpět
a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup)
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