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RozHoDNUTí
Úzennrrí RozHoDNUTí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část
odbor výstavby a územního p|ánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
přís|ušný pod|e $ 13 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č,.18312006 Sb.' o územním p|ánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební úřad.. a
,'stavební zákon,,), v územním řízení posoudi| pod|e $ 84 aŽ 90 stavebního zákona Žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, (dále jen ,,rozhodnutí o umístění stavby..),
kterou dne 13.12.2021 podala

EG.D a.s., lčo 28o854oo, Lidická ě.p.1873t36, Černá Pole, 602 oo Brno 2,

kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKON!GE, s.r.o., lČo: zsl85969, Katovická č.p. 175,
Strakonice l, 386 01 Strakonice 1,

(dá|e jen 
',Žadate|.'), 

a na zák|adě tohoto posouzení:

|. Vydává pod|e $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyh|ášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
Úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby
Kvilda. kNN, ěp,77, p. Barták, ě.st. 1030058533

Kvilda
(dá|e jen ,,stavba..) na pozemcích st.p.č. 244 (rodinný dům) a parc.č. 7/3 (ostatní p|ocha - jiná
p|ocha), 7l10 (trva|ý travní porost), 595/1 (ostatní p|ocha _ ostatní komunikace), 190 (trvalý
travní porost), 19211 (trva|ý travní porost), 192143 (trva|ý travní porost), 19215 (trva|ý travní
porost), 19216 (trva|ý travní porost), 59412 (ostatní p|ocha - si|nice), 10177 (trva|ý travní porost),
10184 (trva|ý travní porost) v katastrá|ním Území Kvi|da, obec Kvi|da.

Popis stavby.
Stavbou je připojení nových odběrných míst novými kabe|ovými rozvody 0,4 kV rekonstrukce
stávající kioskové trafostanice a částečná úprava stávajícího kabe|ového vedení NN v obci
Kvilda.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
. so 01 - Kiosková trafostanice 22104 kV do 630 kVA - výměna transformátoru
- so 02 - Kabe|ové vedení NN 0,4 kV - zemní kabe|y pro připojení nových odběrných míst. So 03 - H|avní domovní vedení- přepojení stávajících kabe|ů
. so 04 - Demontáž _ demontáŽ nahrazených techno|ogií
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Stanovi podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 244 (rodinný c|ům) a parc.č. 7/3 (ostatní p|ocha -
jiná p|ocha),7l10 (trva|ý travní porost)' 595/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 190
(trva|ý travní porost), 192l1 (trva|ý travní porost), 192l43 (trvalý travní porost), 19215 (trva|ý

travní porost), 19216 (trva|ý travní porost), 59412 (ostatní p|ocha - siInice), 10177 (trva|ý travní
porost), 10184 (trva|ý travní porost) v katastrá|ním území Kvilda, obec Kvi|da, v sou|adu
s grafickou pří|ohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkresy současného stavu Území
vměřítku katastrá|ní mapy 1:1000 a vměřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku,
poŽadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na oko|í, zejména vzdá|eností
od hranic pozemku a sousedních staveb.

Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje Území, které tvoří
pozemky st.p.č. 244 (rodinnÝ dům) a parc.č. 7/3 (ostatní p|ocha - jiná p|ocha), 7l1o (trva|ý

travní porost), 595/1 (ostatní p|ocha - ostatní komunikace)' 190 (trva|ý travní porost), 19211

(trva|ý travní porost)' 192143 (trvalý travní porost), 19215 (trva|ý travní porost), 192|6 (trva|ý

travní porost), 59412 (ostatní plocha - silnice), 1ol77 (trva|ý travní porost)' 1ol84 (trva|ý travní
porost) v katastrá|ním území Kvi|da, obec Kvi|da, které budou současně po dobu rea|izace
stavby vyuŽívány pro umístění zařízení staveniŠtě.

3. Přístup ke stavbě bude řešen z pozemních komunikací v obci Kvi|da umístěných na
pozemcích parc.č. 595/í a 59412 v k.ú. Kvi|da a po pozemcích dotčených stavbou'

4. Z h|ediska ochrany přírody a krajiny je nutné dodrŽet tyto podmínky stanovené v závazném
stanovisku Správy Národního parku Šumava ze dne 22'07.2020 č.j. SZ NPs 0694512020|2_
NPS 0729212020.
a) Případné změny ne|ze provést bez předchozího odsouh|asení orgánem ochrany přírody'
b) Při výkopových pracích bude oddělována svrchní vrstva zeminy od da|ších vrstev výkopu.

Při zahrnování bude tato zemina u|oŽena zpět do výkopu jako pos|ední krycí vrstva.
c) Po dokončení stavebních prací bude odstraněno zaiízení staveniště a dotčené pozemky

uvedeny do původního stavu.

5. Z hlediska památkové péče je nutné dodrŽet tyto podmínky stanovené ve sdě|ení Městského
úřadu Vimperk, odboru ško|ství, ku|tury a cestovního ruchu, ze dne 13.07.2020 c'j. MUVPK-
Šr zsot8/20-NAM sp.zn. 4o45l2o2o:
a) Stavba se uskuteční na území, ve kterém nejsou up|atňovány zqmy památkové péče'
b) Stavba bude probíhat na Území s moŽným výskytem archeo|ogických ná|ezů. Správní

orgán upozorňuje na ustanovení $ 22 odst' 2 památkového zákona, pod|e kterého má
stavebník povinnost oznámit záměr provádění výkopových a zemníc[ Prací souvisejících
s realizací stavby předem Archeo|ogickému ústavu Akademie věd CR a umoŽnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeo|ogický výzkum.

c) Pokud bude při rea|izaci stavby (zemních a výkopových pracích) učiněn archeologický
ná|ez, musí být postupováno v sou|adu s ustanovením $ 23 památkového zákona a musí
být podáno oznámeníArcheo|ogickému ústavu AV ČR nebo nejb|iŽššímu muzeu.

6. Z h|ediska odpadového hospodářství je nutné dodrŽet tyto podmínky uvedené v závazném
stanovisku Městského úřadu Vimperk' odboru Životního prostředí, ze dne 30.07'2020 č.j.

MUVPK-ŽP 23019I20-HEM sp.zn. 95312020.
a) o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo vyuŽití bude

vedena evidence, kterou stavebník před|oŽí při závěrečné proh|ídce stavby.

7. Z h|ediska dopravy na pozemních komunikacích je nutné dodrŽet tyto podmínky stanovené
ve vyjádření Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a si|ničního hospodářství, ze dne
13'07 .2020 č.j. MUVPK-OD 23080/20-KAV sp.zn. 561l2o20.
a) Jest|iŽe si stavební práce na si|nici |||. třídy č. 169 10 na pozemku parc.č. 59412 vk'Ú.

Kvi|da vyžáda1í omezení obecného uŽívání uzavírkou (úp|ná, částečná) a objíŽd'kou,
požádá zhotovite| o úp|nou nebo ěástečnou uzavírku dotčeného úseku komunikace a
stanovení objízdné trasy.

b) Ná|eŽitosti Žádosti stanoví zákon č' 1311997 Sb. a vyh|áška č' 10411997 Sb., kteou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšších předpisů.

c) Žádost bude podána v dostatečném ěasovém předstihu Městskkému úřadu Vimperk,
odboru dopravy a siIničního hospodářství.

2.
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8' Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích je nutné dodrŽet tyto podmínky stanovené v
rozhodnutí Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a siIničního hospodářství, ze dne
17 '08'2020 č.j. MUVPK-OD 27421I20-KAV sp.zn. 462112020'
a) Při provádění stavby budou dodrŽeny podmínky zástupce v|astníka dotčené komunikace

Správy a Údržby si|nic Jihoěeského kraje p.o., závod Prachatice, ze dne 10.07 '2020 ě'j.
SUSJck-'1 029712020.

b) Provedení stavby a napojení sítí kNN bude provedeno bez poruŠení a zásahu do povrchu
si|nice |||. třídy č. ,l69 10 (pozemek parc'č. 59412 v k.Ú. Kvi|da)_1x podvrtem vdé|ce cca
,10 m s minimálním krytím 1-1,2m soh|edem na da|Ší správu a údrŽbu silnice a siInicního
pomocného pozemku. H|oubka u|oŽení 1-1,2m bude měřena ode dna nad chráničkou.

c) Pracovní výkop pro podvrt bude proveden ve vzdá|enosti nejméně 2 m od hrany asfa|tu
si|nice |||/169 10 na pozemku parc.č. 10177 v k.ú. Kvi|da'

d) Na druhé straně si|nice |||/169 10 bude pracovní výkop proveden nad kamennou zídkou
na pozemku parc'Ó. 244 v k.ú' Kvi|da.

e) Po provedení výkopových prací budou startovací jámy uvedeny do původního stavu'
včetně obnovy ze|eného pásu. S dopravním značením nebude manipu|ováno.

0 Stavba bude prováděna z vo|ného terénu.
g) Si|nice |||/169 10 nebude nijak stavbou vyuŽívána (uk|ádání výkopku, parkování stavební

a strojnítechniky apod.) s výjimkou běŽného provozu si|nicních vozide|.
h) Před zásypem bude provedena fotodokumentace s při|oŽeným měřid|em pro nás|ednou

kontro|u dodrŽení poŽadované h|oubky u|oŽení.
i) Před v|astním prováděním stavebních prací bude poŽádáno (bude-|i to nutné) o zv|áštní

užívání si|nice ||l/169 10 na prováděnítěchto prací' Před vydáním zv|áštního uŽívání bude
sepsána sm|ouva o náhradě za zv|áštni užívání si|nice.

j) V takovém případě před v|astním prováděním prací převezme zhotovite| od zástupce
Správy a Údržby si|nic Jihočeského kraje (závodu Prachatice - p. Grožaj, te|. 606614120)
protoko|árně dotčený úsek do dočasného uŽlvání a po provedení prací ho opět
protoko|árně předá zpět.

k) Zvláštní uŽívání pro u|oŽení zemního kabe|ového vedení v si|ničním pozemku je povo|eno
na dobu Životnosti předmětného vedení.

9. Z h|ediska dopravy na pozemních komunikacích je nutné dodrŽet tyto podmínky stanovené
ve vyjádření Správy a ÚdrŽby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu Prachatice, ze dne
27 .01.2021 č.j. SUSJck _ 1029712020'
a) Provedení a napojení sítí kNN bude provedeno bez porušení a zásahu do povrchu si|nice

l||/169 10 |eeŽící vmístě stavby na pozemku parc.č. 59412 vk.ú. Kvi|da - 2x podvrtem
vdé|ce cca20 msminimálnímkrytím 1-1,2m soh|edemnada|ší správuaúdrŽbusi|nice
a si|ničního pomocného pozemku. H|oubka uloŽení 1-1,2 m bude měřena ode dna nad
chráničkou.

b) Pracovní výkop pro podvrt bude proveden ve vzdá|enosti nejméně 2 m od hrany asfa|tu
siInice l||/169 ,10 na pozemku parc'č' 1ol77 v k.ú. Kvilda.

c) Na druhé straně si|nice |||/169 10 bude pracovní výkop proveden nad kamennou zídkou
na pozemku parc.č. 244v k.ú. Kvi|da.

d) Po provedení výkopových prací budou startovací jámy uvedeny do původního stavu,
včetně obnovy zeleného pásu. S dopravním značením nebude manipu|ováno.

e) Stavba bude prováděna z vo|ného terénu, niko|iv ze silnice.
f) Si|nice |||/169 ,10 nebude nijak stavbou vyuŽívána (uk|ádání výkopku, parkování stavební

a strojnítechniky apod.) s výjimkou běŽného provozu si|ničních vozide|.
g) Před zásypem bude provedena fotodokumentace s při|oŽeným měřid|em pro nás|ednou

kontro|u dodrŽení poŽadované h|oubky uloŽení.
h) Před v|astním prováděním stavebních prací bude poŽádáno (bude-|i to nutné) o zv|áštní

užíváni si|nice |||/169 ,10 na prováděnítěchto prací. Před vydáním zvláštního uŽívání bude
sepsána sm|ouva o náhradě za zv|áštnl uŽivání silnice'

i) V takovém případě před v|astním prováděním prací převezme zhotovitel od zástupce
Správy a údrŽby si|nic Jihočeského kraje (závodu Prachatice - p. GroŽa1, te|. 606614120)
protokolárně dotčený úsek do dočasného uŽívání a po provedení prací ho opět
protoko|árně předá zpět.

j) Před zahájením stavby |nvestor poŽádá o vyhotovení Sm|ouvy o smlouvě budoucí o
zřízení s|uŽebnosti inŽenýrské sítě (BVB) k u|oŽení cca 20 m podvrtem vedení

Č.1. trl uvnr.vÚ p +aooslzz--Jnv str. 3 (celkem 10)



inŽenýrských sítí do pozemku si|nice l||/í69 10 (pozemek parc.c. 594|2 k'ú. Kvilda,
majetek JČk).
Návrh smluv SUs Jčk bude zas|án na zák|adě Vaší Žádosti poštou nebo elektronicky.
Neprod|eně po dokončení stavby uzavře investor se Správou a údrŽbou Jihočeského
kraje sm|ouvu o zřízeni s|uŽebnosti (dříve věcného břemene) a v určeném termínu
provede vk|ad do katastru nemovitostí a finanční Úhradu (oba tyto dokumenty budou
doruceny bezprostředně po obdrŽení do Českých Budějovic na adresu uvedenou
v záh|aví). Sp|nění tohoto bodu je průběŽně kontro|ováno Jihočeským krajem jako
v|astníkem dotčených pozemků. V případě nesplnění tohoto bodu vyjádření jsou
up|atňovány sankce plynoucí ze sm|uvního vztahu.

10' z h|ediska ochrany vodohospodářských staveb (kana|izace a vodovod) nacházejících se na
stavebním pozemku je nutné dodrŽet tyto podmínky stanovené ve vyjádření obce Kvi|da
(v|astník a správce těchto sítí):

a) Vzájmovém území se nachází stávajícívodovod akana|izace' Stavebník je povinen učinit
veškerá opatření' aby nedoš|o k poškozenívodovodu a kanalizace stavebními pracemi.

b) Před zahájením zemních prací bude objednáno u v|astníka a správce sítí obce Kvi|da
vytýčení trasy vodovodu a kana|izace přímo na staveništi v dostatečném časovém
předstihu (min. 14 dní).

c) V|astník a správce sítí obec Kvi|da si vyhrazuje právo nařídit provedení kopaných sond
pro upřesnění místa trasy.

d) D|e $ 23 zákona č,' 27412001 Sb'' o vodovodech a kana|izacích, je ochranné pásmo
vodovodních řadů a kana|izačních stok prostor v jejich bezprostřední b|ízkosti, určený
k zajištěníjejich provozuschopnosti (do prŮměru 500 mm je 1,5 m' nad prŮměr 500 mm je
2,5 m). V ochranném pásmu |ze s písemným souh|asem v|astníka popř' provozovate|e
provádět zemní práce, stavby, umist'ovat konstrukce a jiná podobná zařízení, vysazovat
trvalé porosty, provádět sk|ádky a provádět terénní úpravy.

e) KříŽení sítí bude ko|mé, v případě souběhu sítí budou odstupy minimá|ně 1,5 m od vnější
hrany potrubí.

D Pracovníci budou upozorněni, aby dba|i při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a
nepouŽíva|i zde nevhodného nářadí a ve vzdá|enosti nejméně 1,5 m po kaŽdé straně
vyznacené trasy nepouŽíva|i Žádných mechanických prostředkŮ.

s) odkryté vedení vodovodu a kana|izace bude zabezpeceno proti poškození.
h) Nad trasou vodovodu a kana|izace a V b|ízkosti uzávěrů armatur bude dodrŽen zákaz

přejíŽdění těŽkými vozid|y, dokud nebude provedena ochrana vodovodu a kana|izace proti
mechanickém u poškozen í.

i) Při provádění zemních prací bude vyzván provozovate| sítě obec Kvi|da k provedení
kontro|y před zakrytím vodovodu a kana|izace, zda nejsou vidite|ně poškozeny azdaby|y
dodrŽeny přís|ušné normy a stanovené podmínky.

j) Každé poškození vodovodu a kana|izace bude neprod|eně oznámeno provozovate|i sítě.
Při provádění zemních prací bude postupováno tak' aby nedoš|o ke změně hloubky
u|oŽení a prostorového uspořádání vodovodu a kana|izace.

k) Po dokončení stavby poŽaduje provozovate| sítě předat zaměření skutečného provedení
stavby v podobě grafické a digitá|ní (formát dgn, dxf, dwg)'

11. zh|ediska ochrany vedení e|ektronických komunikací nacházejícího se na stavebním
pozemku je nutné dodrŽet podmínky stanovené ve vyjádření spo|ečnosti cET|N a.s. ze dne
25.05.2020 č,.j. 646935120 a ze Všeobecných podmínek ochrany sítě e|ektronických
komunikací společnosti CET|N a.s.

12' z h|ediska ochrany elektrického vedení nacházqícího se na stavebním pozemku je nutné
dodŽet podmínky stanovené ve vyjádření spo|ečnosti EG.D a's. ze dne 09.06.2021 ě'j.
M18391-26121551' a dá|e učinit veškerá opatření, aby nedoš|o ke škodám na rozvodném
zařízení, na majetku nebo na zdraví osob nás|edkem zasaŽení e|ektrickým proudem.

13. Během průběhu stavby není nutné provádění kontro|ních proh|ídek stavby stavebním
úřadem. Po dokončení stavby bude podána Žádost o vydání ko|audačního souh|asu (viz
níŽe).

14. Pro zařizení staveniště budou pouŽity pozemky st.p.č' 244 (rodinný dŮm) a parc.c.713
(ostatní p|ocha - jiná plocha), 7l10 (trva|ý travní porost), 595/,t (ostatní p|ocha - ostatní
komunikace), 190 (trva|ý travní porost), 19211 (trva|ý travní porost), 192143 (trva|ý travní
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porost), 19215 (trva|ý travní porost), 19216 (trva|ý travní porost), 59412 (ostatní p|ocha -
silnice), 1oI77 (trva|ý travní porost), 10184 (trva|ý travní porost) v katastrá|ním území Kvi|da'
obec Kvi|da' Případný jakýkoliv zábor jiného pozemku musí být předem povo|en jeho
vIastníkem.

í5. Materiá| určený kvýstavbě můŽe být přechodně u|oŽen v sou|adu s přís|ušnými předpisy
pouze na zák|adě souh|asu v|astníků pozemků.

16. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprod|eně uvedeny do původního stavu.

l!l. Stanoví podmínky pro uŽívání stavby:
1' Po skončení stavby budou provedeny terénní úpravy, úk|id zby|ého materiálu a oko|í stavby.

2, Dokončená stavba mŮže být uŽívána pod|e s 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na
zák|adě ko|audainího souh|asu ($ 122 stavebního zákona), nebot' jde o stavbu, jejíŽ

v|astnosti nemohou budoucí uŽivate|é ov|ivnit. Stavebník k Žádosti o vydání ko|audačního
souh|asu (pří|oha č. 12 k vyh|ášce c. 503/2006 Sb.) opatří pří|ohy z části B Žádosti, které se
týkají výše uvedené stavby. Stavební Úřad do 15 dnů od doručení Žádosti stanoví termín
provedení závěrečné kontrolní proh|ídky stavby.

Z pří|ohv B Žádosti isou poŽadovánv k před|oŽenízeiména tvto dokladv.
a) projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
b) dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných nepodstatných

odchy|ek a změn
vytyčovací protoko| Vypracovaný přís|ušným geodetem
geodetické zaměření stavby
proh|ášení dodavate|e stavby, dok|ad o jeho přís|ušnosti provádět stavby a předávací
protokoI s výpisem nedodě|ků

f) dok|ady o ověření poŽadovaných v|astností pouŽitých výrobků (s ,156 stavebního
zákona)

g) dok|ady o výs|edcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobi|osti provozních
zařízení k bezpečnému a plynu|ému provozu (rozsah a způsob měření a zkoušek je
předepsán p|atnými ČsN a vyh|áškami Sb. zákonů a provádí je k tomu oprávněné
osoby)

h) závazná stanoviska dotčených orgánŮ k uŽívání stavby vyŽadovaná zv|áštními právními
předpisy pod|e s ,1 22 odst' ,1) stavebníh o zákona

i) dok|ady o likvidaci odpadů vznik|ých při provádění stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle $ 27 odst. 1 zákona
ě.5oot2004 Sb', správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní řád..):

EG'D a.s., Lidická c.p. 1873t36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

odůvodnění
Dne 13.12'2021 poda| Žadate| Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem
podání by|o zahájeno územní řízení.

K Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby by|a připojena dokumentace stavby
Vypracovaná oprávněnou osobou, dok|ad prokazující v|astnické, či ,jiné právo.. k pozemku a
stavbě, kteý opravňuje stavebníka provést poŽadovanou stavbu, závazná stanoviska
dotčených orgánů, tj. Správa Národního parku Sumava (ze dne 22'07.2020 č.j. SZ NPS
069451202012 - NPS 0729212020), Městský úřad Vimperk, odbor ško|ství, ku|tury a cestovního
ruchu (ze dne 13.07'2o2o č.j. MUVPK-ŠK 230í8/20-NAM sp.zn. 4045l2o2o), Městský úřad
Vimperk, odbor Životního prostředí (ze dne 30'07 '2020 č.j. MUVPK-ZP 23019/20-HEM sp.zn.
953|2020), Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silniěního hospodářství (ze dne 13.o7.2020
č.j. MUVPK-OD 23080/20-KAV sp.zn. 56112020), Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a
si|ničního hospodářství (ze dne 17.08.2020 č.j. MUVPK-9D 27421|20-KAV sp.zn' 4621|2020),
dá|e vyjádření Správy a údrŽby silnic Jihočeského kraje, závodu Prachatice (ze dne 27 'o1.2021
č.j' SUSJck_ 10297t2o2o), a vyjádření správců veřejné technické infrastruktury' tj. spo|ečností
cET|N a.s. (ze dne 25.05.2o2o c'j'646935120), EG'D a.s. (ze dne 09.06.2021 č'i. M18391 -
26121551\.

c)
d)
e)
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Stavební úřad požáda| dne 15'12.2021 o závazné stanovisko orgán územního p|ánování
Městský úřad Vimperk, který vyda| dne 20'12'2021 pod č.j' MUVPK-VUP 170411l21-sEB sp.zn.
5272ol2o21 souh|asné závazné stanovisko. Nás|edně moh| stavební úřad opatřením ze dne
21'02.2022 ozn á m it zahá)ení úze m n í h o řízeni známý m ú častn í ků m řízení'

Stavební úřad opatřením ze dne 21.02.2022 oznámi| pod|e $ 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (uvedeným
v rozdě|ovníku tohoto rozhodnutí). Stavební úřad pod|e ustanovení $ 87 odst. 1 stavebního
zákona upusti| od oh|edání na místě a ústního jednání, protoŽe mu poměry staveniště byly
dobře známy a Žádost poskytova|a dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovi|, že ve
|hůtě do 15 dnů ode dne doruěení oznámení mohou účastníci řízení up|atnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska.

Při vymezování okruhu Úcastníků územního řízenl dospě| stavební úřad k závěru, Že v daném
případě toto právní postavení pod|e $ 27 správního řádu a pod|e $ 85 odst. 1 a 2 stavebního
zákona přís|uší těmto osobám, které jsou stavebníkem, zp|nomocněným zástupcem stavebníka,
v|astníkem pozemku dotčeného stavbou, v|astníkem pozemku v oko|í stavby (D|e úvahy
stavebního úřadu o moŽném v|ivu stavby na oko|í se jedná o pozemky ve v|astnictví osob,
jejichŽ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno.), místně přís|ušnou
obcí, správcem veřejné technické nebo dopravní infrastruktury:

- účastník pod|e $ 85 odst. 1 písm. a)-a S 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
1 .) EG'D a.s., Lidická č.p. 1873136, Cerná Po|e, 602 00 Brno 2

- žadatel
- správce veřejné technické infrastruktury

2') ELEKTRO|NVEST sTRAKoNlCE s.r.o., Katovická ě.p.175,386 01 Strakonice 1

- zplnomocněný zástupce žadatele

- účastník pod|e $ 85 odst. 1 písm' b) a S 85 odst' 2 písm. a) stavebního zákona:
3.) obec Kvi|da, Kvi|da č,p. 17 ,384 93 Kvilda

- vlastník stavebních pozemkŮ parc.č. 7/3 a 595/1 v k'ú. Kvilda
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- správce veřejné dopravní a technické infrastruktury

- Úěastník podle $ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
4.) Wi|liam Barták, Babočková č.p.726, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415

- vlastník stavebních pozemkŮ st.p.č' 244 a parc,č. 19a5, 19a6 a 192/43 v k.ú. Kvilda
5') Šárt<a Bar.táková, Babočková č.p.726, Praha 4-Seberov, 149 00 Praha415

- vlastník stavebních pozemkŮ sť.p.č. 244 a parc,č. 192/5, 19u6 a 192/43 v k'ú. Kvilda
6.) He|ena Loutchanová, Chva|etice c.p. 47,398 11 Protivín

- vlastník stavebních pozemků parc.č. 7/10, 190 a 192/1 v k'ú' Kvilda
7.) |ng. Vác|av Kota|, Vrch|ického č,'p' 484145, 150 00 Praha S-Košíře

- vlastník stavebního pozemku parc.č' 10/77 v k.ú. Kvilda
8.) ARKo-coNSULT s'r.o., Vrch|ického č.p' 484145' 150 00

- vlastník stavebního pozemku parc.č. 10/84 v k.Ú' Kvilda
Praha 5-Košíře

9.) Správa aÚdrŽba si|nic Jihoč. kraje, Nemanická č.p.2133/,10, 370 10
- správce stavebního pozemku parc'č' 594/2 v k.ú' Kvilda

10.) CET|N a.s., Ceskomoravská č'p' 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- správce veřejné technické infrastruktury

- účastník pod|e $ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
11 .) Václav Vostradovský, Kvi|da č.p.77 ,384 93 Kvi|da

České Budějovice 10

- vlastník sousedního pozemku st'p.č' 256 v k.ú. Kvilda a stavby na něm
12.) Martina Vostradovská, Kvi|da c.p'74,384 93 Kvi|da

- vlastník sousedního pozemku sť.p.č. 256 v k'Ú. Kvilda a stavby na něm
- vlastník sousedního pozemku parc.č, 19z44 v k'ú. Kvilda

13.) Kateřina Ritterová, Mi|ady Horákové č.p.2065, Kročehlavy,27201 K|adno 1

- vlastník sousedního pozemku parc'č. 7/16 v k.Ú' Kvilda
14.) Ludmi|a Šu|cová, Jerevanská č,.p' 2578, Kročehlavy,272 01 K|adno 1

- vtastnÍk sousedních pozemkŮ sÍ.p.č. 206 a parc.č' 7/17 v k.Ú. Kvilda a stavby na nich
15.)Jiří Fryd|ewicz, Kvi|da č.p. 30' 384 93 Kvi|da
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- vlastník sousedních pozemků sÍ.p.č' 206 a parc'č. 7/17 v k.ú. Kvilda a stavby na nich,l6.)LuboŠ Fryd|ewicz, Kvi|da č.p. 30, 384 93 Kvi|da
- vlastnÍk sousedních pozemkŮ sÍ,p'č' 206 a parc.č. 7/17 v k.Ú. Kvilda a stavby na nich

- účastník pod|e $ 85 odst. 2 písm' b) stavebního zákona.
Vlastníci sousedních pozemků sÍ.p.č. 243 a parc'č. 192/4 v k.ú. Kvilda a stavby na nich

17.) PhDr. V|adimír Brejcha, Kovanecká č.p. 2308/19' 190 00 Praha 9-Libeň
18.) MUDr. Miros|ava Brejchová, Kovanecká č.p. 2308/19' 190 00 Praha 9-Libeň
19.) MUDr. |vana Froňková, U Parku č.p. 736, 334 01 Přeštice
20.) Bc. Micha| Hendrych, K |esu ě.p.345118, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
21.) PhDr. Danie| Hodu|ík, K síd|išti č.p. 1728131, 140 00 Praha 4-Nus|e
22')Dagmar Hodu|íková, 5. května č.p. 1111l11,140 00 Praha 4-Nus|e
23.) PhDr. |va Hodu|íková, K síd|išti ě.p. 1728131, 140 00 Praha 4-Nus|e
24.)Mgr. Danie|a Hradecká, Seifertova č.p. 665' 252 64 Ve|ké Pří|epy
25.) |ng. Jan Hradecký, Seifertova č.p. 665,252 64 Ve|ké Pří|epy
26.) Jarmi|a Ko|ářová' Modřínová č.p. 635, 252 46 Vrané nad V|tavou
27 .) J|JDr. Lucie Ko|ářová, Šífařská č.p. 577 t28, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
28.) |ng. František Lád, CSc., Po|ní č'p. 933,373 41 Hluboká nad V|tavou
29.) MUDr. Marie Ládová, Po|ní č.p. 933,373 41 H|uboká nad V|tavou
30.) |ng. Josef Landa, D|ouhá c'p'727l39' 110 00 Praha 1-Staré Město
31.) |ng. Jan Marek, Za Panskou zahradou č.p.49, Brnky, 250 66 Zdiby
32.) Marina or|ík s.r.o., Křížov č.p. 45' Pravonín, 257 08 Načeradec
33.) Mgr, |vana Procházková, U |ibeňského pivovaru č,'p.244416, Libeň, í80 00 Praha 8
34.)Zdeněk Roth, Slavojova č.p. 351/3, Skvrňany, 318 00 P|zeň 18
35.) lng. Kare| Rybáček, Cukrovarnická c.p. 469|17 , Praha 6-Střešovice, 162 00 Praha 616
36.)PaedDr. Zdenka S|upská, Skautská c.p. 1549/5, Severní Předměstí, 323 00 P|zeň23
37.) Stanis|av Štamberg, Akátová č,.p' 243, Zahořany,267 01 Krá|ův Dvůr u Berouna
38.)Vác|av Trnka, Radyňská č.p. 2659/35, Východní Předměsti,326 00 P|zeň 26
39.) Mgr. Eva Trnková, Do Haěek č.p. ,1,1 63114, Černice, 326 oo P|zeň 26
a0.) MUDr. Marek Vašíček, Úzká č.p.191, Horní Bezděkov, 273 51 Unhošt'
41.) Michae|a Vašíčková, Uzká č.p. 191' Horní Bezděkov, 273 51 Unhošt'
42.) Tomáš Vávra, Volyňská č.p' 1400116, 100 00 Praha ,1O-Vršovice

43.) |ng. Jana Vávrová, Vác|avská č.p. 1898/9, 120 00 Praha 2-Nové Město
44 ) |:1g' Jiří Zahá|ka, Jana Morávka č.p' 424, 254 01 Jí|ové u Prahy
45.) Sárka Zahá|ková, Jana Morávka č.p. 424, 254 01 Jí|ové u Prahy
46.) PhDr. o|ga Zdrá|ková, Wiesentha|ova č.p. 1186/,1 , Praha S-Řeporyje, 155 oo Praha 515

Územní řízení je řízením s ve|kým počtem Účastníků pod|e s 144 zákona c. 5oo/2oo4 sb.,
správní řád, ve znění pozdějŠích předpisů' (dá|e jen ,,správní řád..), ve kterém jsou písemnosti
doručovány pod|e s 144 odst' 6 správního řádu veřejnou vyh|áškou. V řízení s ve|kým počtem
účastníků řízení se účastníci řízení pod|e $ 87 odst' ,1) stavebního zákona identifikují označením
pozemkŮ a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených v|ivem stavebního záměru'
Účastníci řízení pod|e $ 85 odst.2 b) stavebního zákona_viz rozdě|ovník:

- písemnosti se doručují veřejnou vyh|áškou:

osoby s v|astnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st.p.č. 206,243,256,262,271,parc.č.712,7116,7l17,19214, 192144 v katastrá|ním území
Kvilda

osoby s v|astnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kvi|da č.p.30, č.p. 191 ač,'p'74

Vzh|edem ke skutečnosti, Že pro území, v němŽ je navrŽeno umístění předmětné stavby, je
zpracována a schvá|ena Územně p|ánovací dokumentace, tj. Územní p|án síde|ního útvaru
Kvi|da, oznámi| stavební úřad zahě4ení Územniho řízeni účastníkům uvedeným v $ 85 odst' 1

písm. a) a b) a $ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednot|ivě doporučeně do vlastních
rukou na doručenku.

Umístění stavby je v sou|adu se schvá|enou územně p|ánovací dokumentací, t1. Územním
p|ánem síde|ního útvaru Kvi|da. Umístění stavby vyhovuje poŽadavkům stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů' zejména obecným poŽadavkům na využíváni Území,
poŽadavkŮm zv|áštních právních předpisů' stanoviskům dotčených orgánů pod|e zv|áštních
právních předpisů a poŽadavkům ochrany práv a právem chráněných zdjmŮ účastníků řízení'
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V oznámení o zahájení řízení by|i účastníci řízeni a dotčené orgány upozorněni, Že námitky
účastníků azávazná stanoviska dotčených orgánů mohou být up|atněny nejpozději ve |hůtě 15
dnů ode dne doručení oznámení.

Během provedeného územního řízení neby|y učastníky řízení up|atněny žádné připomínky ani
námitky, taktéŽ neby|a up|atněna žádná nová stanoviska dotčených orgánů.

Stavební Úřad v provedeném územním řízení přezkouma| předloŽenou Žádost' projedna| ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroŽeny zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zv|áštními předpisy.
Umístění stavby je v sou|adu se schvá|enou územně p|ánovací dokumentací a vyhovuje
obecným poŽadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajisti| vzájemný sou|ad před|oŽených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyŽadovaných zvláštními předpisy a zahrnu|je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhod|' jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouŽití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Pouěení
Protitomuto rozhodnutí se |ze odvo|at do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regioná|ního
rozvoje, územního p|ánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním
u zdejšího správního orgánu.

odvo|ání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý Účastník dosta| jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný pocet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na nák|ady Účastníka. odvo|áním |ze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednot|ivý výrok nebo jeho ved|ejší ustanovení. odvo|ání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí ŽadateIi stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený do|oŽkou právní moci spo|u s ověřenou
grafickou pří|ohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený do|oŽkou
právní moci doručí, jde-|i o stavby pod|e $ 15 nebo,16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povo|ení stavby.

Rozhodnutí má pod|e $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby p|atí po dobu trvání stavby či zařízení' nedoš|o-|i z povahy věci k jejich
konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Robert Pročka
vedoucí odboru výstavby
a Územního p|ánování

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu í5 dnů (23.03..07.04.2022|.
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VyvěŠeno dne:
Ic 3 )>LL '42= Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní pop|atek pod|e zákona č. 63412004 sb., o správních pop|atcích, ve znění pozdějŠích
předpisů, po|oŽky 17 odst. 1 písm. e) ve výŠi 1.000 Kč by| zap|acen dne23.02.2022.

obdrží
Účastníci řizeni podIe $ 85 odst. í písm. a) a b) a $ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., tDDS. x8h3m4w

síd|o. Katovická č.p. 175, Strakonice |, 386 01 Strakonice 1

zastoupení pro: EG.D a's', Lidická č.p. 1873t36, Černá Po|e, 602 00 Brno 2
Wi||iam Bafták, Babočková č,'p'726, Praha 4-Šeberov, 149 oo Praha415
Šárka Bartáková, Babočková č.p.726, Praha 4-Šeberov, 149 oo Praha415
Helena Loutchanová, Chva|etice č.p. 47,39811 Protivín
|ng. Vác|av Kota|, Vrch|ického ě.p.484145, 150 oo Praha S-Košíře
ARKO-CONSULT s.r.o., IDDS: 4zxnanu

síd|o. Vrch|ického č,'p. 484145, 150 00 Praha S-Košíře
Správa aÚdržba si|nic Jihočeského kraje, lDDS: cadk8eb

síd|o. Nemanická ě.p.2133t10, České Budějovice 3, 37o 10 České Budějovice 1O
Obec Kvilda, IDDS: ryaefuu

síd|o: Kvilda č.p. 17 , 384 93 Kvi|da
CETIN a.s., IDDS qa7425t

síd|o: Českomoravská č.p.251ol1g, 19o oo Praha 9-Libeň
EG.D a.s., IDDS: nfSdxbu

síd|o: Lidická č.p. 1873t36, Černá Po|e, 602 00 Brno 2

Účastníci řízeni podte $ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - veřejná vyh!áška
Vác|av Vostradovský, Kvi|da c.p.77 ,384 93 Kvi|da
Martina Vostradovská' Kvi|da č.p.74,384 93 Kvi|da
Kateřina Ritterová, Mi|ady Horákové č.p. 2065, Kroceh|avy,272 01 K|adno 1

Ludmi|a Šu|cová, Jerevanská č.p. 2578, Kročeh|avy , 272 ó1 K|adno í
Jiří Fryd|ewicz, Kvi|da č.p' 30, 384 93 Kvi|da
Luboš Frydlewicz' Kvi|da č.p. 30, 384 93 Kvi|da
PhDr. V|adimír Brejcha, Kovanecká č'p.2308t19, ,t90 00 Praha 9-Libeň
MUDr' Miros|ava Brejchová, Kovanecká č'p.2308119, 190 00 Praha 9-Libeň
MUDr' |vana Froňková, U Parku č.p. 736, 334 01 Přeštice
Bc' Michal Hendrych, K |esu č.p.345118, Praha 4-Kamýk, 142 oo Praha 411
PhDr. Danie| Hodu|ík, K síd|iŠti č.p.1728131,14o 00 Praha 4-Nus|e
Dagmar Hodu|íková, 5. května č.p. 11 11l11 , 140 oo Praha 4-Nusle
PhDr. |va Hodu|íková, K síd|išti č.p. 1728131 , 140 00 Praha 4-Nus|e
Mgr. Danie|a Hradecká, Seifertova č'p. 665,252 64 Ve|ké Pří|epy
|ng. Jan Hradecký' Seifertova č.p. 665, 252 64 Ve|ké Pří|epy
Jarmi|a Ko|ářová, Modřínová č.p. 635, 252 46 Vrané nad V|tavou
JUDr. Lucie Kolářová, Šífařská č.p. 577|28, Praha 4-Hodkovičky, 147 oO Praha 47
lng. Frantíšek Lád, CSc., Polní č.p. 933,373 41 HIuboká nad Vltavou
MUDr. Marie Ládová, Po|ní č.p. 933,373 41 H|uboká nad V|tavou
Ing. Josef Landa, D|ouhá ě.p.727l39' 1,10 00 Praha 1-Staré Město
Ing. Jan Marek, Za Panskou zahradou č.p. 49' Brnky, 25o 66 Zdiby
Marina or|ík s.r.o.' KříŽov č.p' 45' Pravonín, 257 08 Načeradec
Mgr' |vana Procházková, U |ibeňského pivovaru č'p.2444t6, Libeň, 18o oo Praha 8
Zdeněk Roth' S|avojova č.p. 35113, Skvrňany,318 00 P|zeň 18
|ng. Karel Rybáček, Cukrovarnická č.p. 469117, Praha 6-Střešovice, 162 00 Praha 616
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PaedDr. Zdenka S|upská, Skautská č,p. 1549t5, Severní Předměstí, 323 oo P|zeň 23Stanislav Štamberg, Akátová č.p,2a3,, Zahořany,267 01 Krá|ův DvŮr u Berouna
Y...|ry Tr1ka, naoýRsxa e.p. zosoles, Východní Předměstí,32600 P|zeň 26
Mgr. Eva Trnková, Do H,aček č.p. 1163114, Černice, 326 oo P|zeň 26
MUDr. MarekVašícek, Úzkáč'p.,|91, Horní Bezděkov, 27351 Unhošt'
Michae|a Vašíčková, |Jzká c.p. 191 , Horní Bezděkov, zls sl Unhošt'
Tomáš Vávra, Vo|yňská č'p. 1400116, 1oo O0 Praha 1O-Vršovice
|ng. Jana Vávrová, Vác|avská č.p. ,1898/9 , 12o oo Praha 2-Nové Město
lng.,JiříZahá|ka, Jana Morávka č.p. 424,254 01 Jí|ové u Prahy
Sárka Zahá|ková, Jana Morávka č'p. 424,254 01 Jí|ové u Praňy
PhDr. o|gaZdrá|ková, Wiesentha|ova č.p. 1186/1' Praha s-Řepóryje, ,155 oo Praha 515
Dotčené orgány
Správa Národního parku Šumava, IDDS. mmwuufk

9id|o: 1. máje č.p.260119, 385 01 Vimperk ll
Obec Kvilda, IDDS: ryaefuu

síd|o: Kví|da č.p. 17 , 384 93 Kvi|da
Městský úřad Vimperk, odbor ško|ství, ku|tury a cestovního ruchu (SPP)

sídlo: Steinbrenerova č.p. 6, 38517 Ýimperk
Městský.úřad Vímperk, odbor Životního prostředi 10t'|)

síd|o: Steinbrenerova č.p. 6, 38517 Vimperk 
.

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a si|ničníňo hospodářství (sSÚ)
síd|o: Steinbrenerova č.p. 6, 38517 Vimperk

Městský úřad Vimperk, odborvýstavby a Územnlho p|ánování (oUP)
síd|o: Steinbrenerova č.p. 6, 38517 Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor hospodářský a bytový (veřejná vyh|áška)
síd|o: Steinbrenerova ě'p 6, 38517 Vimpeik'
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