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VČc: PĜedání spisu se stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu
MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor, jako stavební úĜad pĜíslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm.
d) zákona þ. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), v platném
znČní, (dále jen „stavební zákon“) Vám podle § 88 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád v platném
znČní (dále jen“ správní Ĝád“) jako pĜíslušnému odvolacímu správnímu orgánu v pĜíloze pĜedkládá
odvolání MUDr. Petra Lázniþky, nar. 30. 5. 1967, bytem Dvory nad Lužnicí þ.p. 71, 378 08 Dvory nad
Lužnicí, ze dne 10. 11. 2017, Ing. Zuzany Doležalové, nar. 27. 10. 1983 a Milana Haikla, nar. 20. 8. 1983,
oba bytem Dvory nad Lužnicí þ.p. 30, 378 08 Dvory nad Lužnicí, ze dne 15. 11. 2017, MČsta Suchdol
nad Lužnicí, Iý: 00247561, se sídlem NámČstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, ze dne 16.
11. 2017 a Ing. Ferdinanda Staska, nar. 16. 4. 1948, bytem Sídl. 9. kvČtna þ.p. 700, 378 06 Suchdol nad
Lužnicí, ze dne 27. 11. 2017 proti územnímu rozhodnutí o umístČní stavby, MČstského úĜadu ýeské
Velenice, stavebního odboru, ze dne 1. 11. 2017 pod sp. zn. þ. 1715/13 a þ.j. 4068/17/SO ve vČci stavby
„Suchdol nad Lužnicí – ýeské Velenice, vedení 2 x 110 kV“, na pozemku parc. þ. 1097/65, 1069/76,
1069/1, 1097/1, 1225/2, 1226/3, 1226/2, 2340/2, 2340/3, 2447 (ostatní plocha), 2456 (vodní plocha),
1069/42, 1067/87, 1066/131, 1066/132, 1066/192, 1066/126, 1066/125 (lesní pozemek) v obci a kat.
území ýeské Velenice, na pozemku parc. þ. 499/4, 1287/2, 499/5, 1270/2, 499/8, 523/6, 523/32, 2706,
2462, 2438, 2461, 2431/1, 2582/1, 2578, 2584, 1242, 2589, 2425, 2250, 2251, 2378, 2622 (ostatní
plocha), 2588, 2587, 2572 (vodní plocha), 523/26, 523/25, 729/20, 729/21, 2387, 997/1, 2240, 997/5,
997/4, 1019/1, 1049/3, 1049/2 (lesní pozemek), 2567/1, 2460/1, 2496/1, 2396/1, 2583/1, 2579/1, 2167,
2611, 2386, 2385, 2610, 2609, 2011, 2297, 2022, 2635, 2633, 2168, 2252 (trvalý travní porost) v obci a
kat. území Nová Ves nad Lužnicí, na pozemku parc. þ. 971, 989, 2291, 903, 2044, 2231, 1721, 2039,
2134, 1808, 1811, 1810/2, 1740, 2234/1, 2241/1, 1699/1 (ostatní plocha), 968, 967, 965, 1946 (lesní
pozemek), 2043, 2040, 2035, 1781, 1959, 2138, 2267, 1809, 1812/4, 2095, 1790, 1913, 1770, 2314, 1725,
2279, 1697/1 (trvalý travní porost), 1817, 1789, 1845 (orná pĤda) v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí,
na pozemku parc. þ. 615/6, 594, 593/1, 611/4, 612/3, 612/2, 576/1, 619/1 (ostatní plocha), 590/2, 584/3,
484/6, 578/3, 578/1, 616/14, 602/1 (vodní plocha), 588/1, 512/7, 512/8, 512/5, 574/1, 574/2, 575/2 (trvalý
travní porost), 332/26, 332/3, 603/9, 603/8, 599/1, 599/4, 590/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 580/115,
580/116, 580/117, 580/118, 580/119, 580/127, 580/110 (orná pĤda) v obci Suchdol nad Lužnicí a v kat.
území HrdloĜezy u Suchdola nad Lužnicí a na pozemku parc. þ. 3200, 3214, 3097, 3108, 3253, 3277,
3486, 3495, 3627, 3624, 3625, 3629, 3608, 3834, 3722, 3848 (ostatní plocha), 3224, 3614, 3841 (vodní
plocha), 3110, 3116, 3117, 3123, 3499, 3626, 3630, 3616, 3612, 3611, 3726 (trvalý travní porost), 3197,
3201, 3203, 3202, 3205, 3206, 3209, 3093, 3094, 3095, 3096, 3101, 3109, 3240, 3239, 3241, 3243, 3244,
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3245, 3134, 3264, 3265, 3266, 3276, 3273, 3280, 3278, 3285, 3497, 3496, 3494, 3607, 3735, 3734, 3733,
3730, 3729, 3835, 3832, 3831, 3829, 3981 (orná pĤda) v obci a kat. území Suchdol nad Lužnicí.
Stavebníkem je spoleþnost E.ON Distribuce, a.s., Iý: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
ýeské BudČjovice, která je zastoupená spoleþností E.ON ýeská republika, s.r.o., Iý: 25733591, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 ýeské BudČjovice.
Odvolání pĜedkládáme vþetnČ spisového materiálu týkajícího se Ĝízení o udČlení výjimek z ustanovení §
24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znČní, které
vydání napadeného rozhodnutí pĜedcházelo a celého spisu územního Ĝízení.
Stanovisko správního orgánu k odvolání:
Odvolatel (Ing. Ferdinand Stasek, nar. 16. 4. 1948, bytem Sídl. 9. kvČtna þ.p. 700, 378 06 Suchdol nad
Lužnicí) jako úþastník územního Ĝízení (vlastník pozemku parc. þ. 2291 v obci a kat. území Dvory nad
Lužnicí a pozemku parc. þ. 2706, 2462, 2567/1, 2461, 2460/1, 2583/1, 2582/1, 2578, 2622, 2584, 2633,
2168 v obci a kat. území Nová ves nad Lužnicí) je oprávnČn podat odvolání proti výše uvedenému
rozhodnutí. Napadené rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno dne 14. 11. 2017. Odvolání bylo podáno
odvolatelem v zákonné lhĤtČ dne 27. 11. 2017.
Odvolatel (MČsto Suchdol nad Lužnicí, Iý: 00247561, se sídlem NámČstí T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí, 378 06 Suchdol nad Lužnicí) jako úþastník územního Ĝízení (vlastník pozemku
parc. þ. 594 – orná pĤda v obci Suchdol nad Lužnicí a kat. území HrdloĜezy u Suchdola nad Lužnicí a
pozemku parc. þ. 3200, 3214, 3097, 3108, 3253, 3277, 3486, 3495, 3608, 3848, 3722, 3726 – orná pĤda
v obci a kat. území Suchdol nad Lužnicí) je oprávnČn podat odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí.
Dále je MČsto Suchdol nad Lužnicí jako obec v místČ stavby úþastníkem Ĝízení dle § 85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona. Napadené rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno dne 2. 11. 2017. Odvolání bylo
podáno odvolatelem v zákonné lhĤtČ dne 16. 11. 2017.
Odvolatelé (Ing. Zuzany Doležalové, nar. 27. 10. 1983 a Milana Haikla, nar. 20. 8. 1983, oba bytem
Dvory nad Lužnicí þ.p. 30, 378 08 Dvory nad Lužnicí) jako úþastníci územního Ĝízení jako vlastníci
pozemku parc. þ. 1781 a parc. þ. 1781 v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí jsou oprávnČni podat
odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí. Napadené rozhodnutí bylo odvolateli – Ing. Doležalové
oznámeno dne 6. 11. 2017. Odvolání bylo podáno odvolatelem v zákonné lhĤtČ dne 15. 11. 2017.
Napadené rozhodnutí bylo odvolateli – Milanu Hajklovi oznámeno dne 16. 11. 2017. Odvolání bylo
podáno odvolatelem dne 15. 11. 2017. Odvolatel se odvolal v dobČ, kdy mu rozhodnutí ještČ nebylo
oznámeno, v tomto pĜípadČ dle § 83 odst. 1 stavebního zákona platí, že bylo odvolání podáno v první den
odvolací lhĤty tj. 17. 11. 2017 a tedy v zákonné lhĤtČ.
Odvolatel (MUDr. Petr Lázniþka, nar. 30. 5. 1967, bytem Dvory nad Lužnicí þ.p. 71, 378 08 Dvory nad
Lužnicí,) jako úþastník územního Ĝízení (vlastník pozemku parc. þ. 1697/1 – trvalý travní porost a parc. þ.
1999/1 – ostatní plocha v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí) je oprávnČn podat odvolání proti výše
uvedenému rozhodnutí. Napadené rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno dne 2. 11. 2017. Odvolání bylo
podáno odvolatelem v zákonné lhĤtČ dne 10. 11. 2017.
Stavební úĜad opatĜením ze dne 2. 1. 2018 pod sp. zn. þ. výst. 01715/13/Ku a þ.j. 0008/18/SO vyzval
odvolatele (Ing. Ferdimanda Staska), ze dne 3. 1. 2018 pod sp. zn. þ. výst. 01715/13/Ku a þ.j. 0019/18/SO
vyzval odvolatele ( MUDr. Petra Lázniþku) a ze dne 3. 1. 2018 pod sp. zn. þ. výst. 01715/13/Ku a þ.j.
0018/18/SO vyzval odvolatele ( Ing. Zuzana Doležalová, Milan Haikl) k doplnČní podaného odvolání do
5 dnĤ ode dne obdržení této výzvy. MUDr. Petr Lázniþka doplnil odvolání dne 8. 1. 2018, Ing. Ferdinand
Stasek dne 11. 1. a Ing. Doležalová dne 10. 1. 2018.
MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor neshledal podmínky pro postup dle § 87 správního Ĝádu
(autoremedura).
Dále byli úþastníci Ĝízení opatĜením ze dne 22. 1. 2018 pod sp. zn. þ. výst. 1715/13/Ku a þ.j. 0021/18/SO
o obsahu podaného odvolání vyrozumČni s výzvou, že do 5ti dnĤ ode dne doruþení výzvy se mohou
k odvolání vyjádĜit.
MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor k objasnČní celé vČci uvádí:
Zdejší stavební odbor vydal dne 1. 11. 2017 pod spis. Zn. Výst. 1715/13/Ku a þ.j. 4068/17/SO územní
rozhodnutí o umístČní stavby „Suchdol nad Lužnicí – ýeské Velenice, vedení 2 x 110 KV“.
Celý postup od podání žádosti do doby vydání rozhodnutí je podrobnČ popsán ve výše uvedeném
rozhodnutí. K tomuto postupu stavební úĜad už nemá žádné další doplnČní.
K jednotlivým odvoláním pak uvádí:
K odvolání Ing. Ferdinanda Staska, nar. 16. 4. 1948, bytem Sídl. 9. kvČtna þ.p. 700, 378 06 Suchdol nad
Lužnicí, stavební úĜad uvádí:
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Stavba vedení 2 x 110 kV je mimo jiné také navržena na pozemku parc. þ. 2291 (dle údajĤ z katastru
nemovitosti jde o druh pozemku ostatní plocha) v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí. Na pozemku
parc. þ. 2291 je navrženo vedení 2 x 110 kV vþetnČ ochranného pásma vedení a stožár þ. 44.
Stavba vedení 2 x 110 kV je mimo jiné také navržena na pozemku parc. þ. 2168, 2633, 2567/1, 2460/1,
2583/1 (dle údajĤ z katastru nemovitosti jde o druh trvalý travní porost), 2584, 2706, 2462, 2461, 2578,
2622, 2582/1 (dle údajĤ z katastru nemovitosti jde o druh pozemku ostatní plocha) v obci a kat. území
Nová Ves nad Lužnicí. Na pozemku parc. þ. 2168, 2633, 2706, 2462, 2461, 2460/1, 2578, 2622, 2583/1,
2582/1 je navrženo vedení 2 x 110 kV vþetnČ jeho ochranného pásma.
Na pozemku parc. þ. 2567/1 je navrženo vedení 2 x 110 kV vþetnČ jeho ochranného pásma a stožár þ. 62
a na pozemku parc. þ. 2584 je navrženo vedení 2 x 110 kV vþetnČ jeho ochranného pásma a stožár þ. 59.
Vše v obci a kat. území Nová Ves nad Lužnicí.
V odvolání Ing. Stasek uvádí:
K dnešnímu dni stavebník (E.ON Distribuce, a.s.,) nemá uzavĜené smlouvy na zĜízení vČcného bĜemene
na mých pozemcích. NeuzavĜení smluv spoþívá v nesouhlasu s finanþním vyrovnáním. Dále úþastník
Ĝízení navrhuje zrušení územního rozhodnutí o umístČní stavby do doby uzavĜení všech smluv na zĜízení
vČcného bĜemene.
Žadatel ke stavbČ nedoložil vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu na výše
uvedených pozemcích ani souhlas jejich vlastníkĤ, neboĢ dle § 86 odst. 3 stavebního zákona se jedná o
stavbu pro, kterou lze pozemky vyvlastnit (jedná se o veĜejnČ prospČšnou stavbu). Z výše uvedeného
vyplývá, že k vydání územního rozhodnutí o umístČní výše uvedené stavby nebylo nutné uzavĜít smlouvu
o zĜízení vČcného bĜemene. PodrobnČ je vše rozepsáno na stranČ 65 a 66 výše uvedeného územního
rozhodnutí.
K nesouhlasu s finanþním vypoĜádáním stavební úĜad pouze uvádí, že se jedná o právní vztah mezi
stavebníkem a vlastníkem pozemkĤ v oblasti soukromého práva a ten stavební úĜad neĜeší.
Nedoložení smluv o zĜízení vČcného bĜemene není dĤvodem pro zrušení výše uvedeného územního
rozhodnutí o umístČní stavby.
Pozemek parc. þ. 2168 a 2633 v obci a kat. území Nová Ves nad Lužnicí je užíván jako pastva a výbČh
pro zemČdČlská zvíĜata, v dobČ porodĤ a bČžných oprav bude na tČchto pozemcích zvýšený pohyb osob a
techniky. Navržená stavba z hlediska bezpeþnosti a pohody zvíĜat bude omezovat využití pozemkĤ
k uvedeným úþelĤm. Dále úþastník Ĝízení navrhuje zrušení územního rozhodnutí o umístČní stavby a
pĜedložení nového návrhu s umístČním stavby, tak aby neomezovala využití pozemkĤ k uvedeným
úþelĤm.
NejdĜíve je nutné k vČci uvést:
Pozemek parc. þ. 2168 a pozemek parc. þ. 2633 v obci a kat. území Nová Ves nad Lužnicí, pĤvodnČ
vlastnil Ing. Otomar PĜibyl, bytem Vyšné 77, Nové Hrady, 374 01 Trhové Sviny, který v prĤbČhu
územního Ĝízení ke stavbČ nevznesl žádné námitky k umístČní stavby. Výše uvedené pozemky na základČ
kupní smlouvy, ze dne 19. 12. 2016 (právní úþinky zápisu ke dni 21. 12. 2016 a zápis byl proveden dne
12. 1. 2017), získal Ing. Ferdinand Stasek, bytem Sídl. 9. kvČtna þ.p. 700, 378 06 Suchdol nad Lužnicí.
Stavební úĜad vychází z premise, že pĤvodní vlastník pozemkĤ souhlasil s navrženým koridorem vedení
2 x 110 kV vymezeným v Zásadách územního rozvoje Jihoþeského kraje (ZUR) a v Územním plánu obce
Nová Ves nad Lužnicí (stavba je umístČna v souladu s tČmito dokumenty) a i s navrženou stavbou
v tomto Ĝízení, jak je uvedeno výše, nevznesl v prĤbČhu územního Ĝízení žádné námitky. Z logiky vČci
tedy poþítal i se snížením hodnoty prodávaných pozemkĤ, což mohlo být zohlednČno v cenČ pozemkĤ
v kupní smlouvČ. Nový nabyvatel mohl tedy koupit výše uvedené pozemky za nižší cenu, kde tato
skuteþnost již mohla být zohlednČna. Vzhledem k tomu, že nabyvatel vlastní i jiné pozemky, na kterých je
výše uvedená stavba navržena, byl v oznámení o zahájení územního Ĝízení a dalším písemnostech
zasílaných stavebním úĜadem obeznámen s tím, že stavba vedení se nachází i na tČchto dvou výše
uvedených pozemcích, které pozdČji koupil.
Pro umístČní stavby je podle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou zásady územního rozvoje závazné pro
poĜizování a vydávání územních plánĤ. Podle ustanovení § 43 odst. 5 stavebního zákona, je územní plán
pro rozhodování v území, zejména pro vydání územního rozhodnutí závazný.
Pro doplnČní uvádíme, že nesouhlas s umístČním stavby vedení 2 x 110 kV na pozemku parc. þ. 2168 a
2633 v obci a kat. území Nová Ves nad Lužnicí, mohl pĜedchozí majitel pozemku uplatnit v námitkách
prostĜednictvím zástupce veĜejnosti a dále v pĜipomínkách a to v Ĝízení o zásadách územního rozvoje
podle § 39 odst. 2 stavebního zákona a dále v Ĝízení o územním plánu, podle § 52 odst. 2 stavebního
zákona, mohla jako vlastník pozemku dotþeného návrhem Ĝešení podat námitku proti návrhu územního
plánu a i ve vlastním územním Ĝízení a to se nestalo.
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Dále upozorĖujeme na skuteþnost, že práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví výše uvedených
pozemkĤ a staveb, pĜešli od pĜedchozího vlastníka, Ing. Otomara PĜibyla, vþetnČ povinnosti strpČt na
svých pozemcích schválený koridor vedení 2 x 110 kV vymezený v ZUR a územním plánu, který snížil
hodnotu pozemkĤ nového nabyvatele.
Stavbou vedení 2 x 110 kV nepochybnČ dojde k þásteþnému omezení využití pozemkĤ, jak je výše
uvedeno, ale toto snížení bude kompenzováno odpovídající finanþní þástkou ze strany stavebníka. Výši
této þástky stavební úĜad neĜeší. V tomto pĜípadČ se opČt jedná o právní vztah mezi stavebníkem a
vlastníkem pozemku v oblasti soukromého práva.
K zajištČní spolehlivého provozu k ochranČ života, zdraví, majetku a osob je v bezprostĜední blízkosti
zaĜízení elektrizaþní soustavy podle § 46 odst. 1 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvČtvích (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
zĜízeno ochranné pásmo. U napČtí 110 kV pro vodiþe bez izolace, po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti mČĜeno kolmo na vedení, þiní od krajního vodiþe vedení na obČ jeho strany ochranné pásmo
12,00 m. Pro doplnČní uvádíme, že v tomto ochranném pásmu jsou urþité þinnosti uvedené v § 8 – 10
energetického zákona zakázány, ale možné podle § 11 energetického zákona požádat o udČlení souhlasu
se stavbou nebo þinnosti v ochranném pásmu.
Stavba vedení 2 x 110 kV je technicky navržena v souladu s þeskými technickými normami a právními
pĜedpisy, které zajišĢují její celkovou bezpeþnost. Stavba PĜi respektování ochranného pásma vedení a
jeho omezení, technických parametrĤ stavby, zejména vzdálenosti vodiþe pĜi nejvyšší navrhované teplotČ
(+80 °C) od terénu, která je 6 m, je možné pozemek využívat k uvedeným úþelĤm.
Obava z pĜípadného poškození melioraþních zaĜízení, zvláštČ melioraþního detailu pĜi výkopových
pracích pro základy stožárĤ. Z dĤvodu nemožnosti zjištČní vČrohodného umístČní melioraþního detailu.
Na výše uvedených pozemcích úþastníka Ĝízení jsou navrženy pouze tĜi stožáry a to jeden na pozemku
parc. þ. 2291 v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí (stožár þ. 44) a dva na pozemku parc. þ. 2584 (stožár
þ. 59) a parc. þ. 2567/1 (stožár þ. 62) v obci a kat. území Nová Ves nad Lužnicí.
K výše uvedené stavbČ je v dokladové þásti stavby doloženo vyjádĜení k existenci sítí od Pozemkového
fondu ýeské republiky, se sídlem Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, ze dne 15. 10. 2012 pod zn. þ. PFCR
398533/2012. Souþástí tohoto vyjádĜení je i orientaþní zákres hlavních odvodĖovacích zaĜízení a
odvodnČných ploch v situaci 1: 10 000. Z této situace je patrné, že na pozemku parc. þ. parc. þ. 2567/1
(stožár þ. 62) v obci a kat. území Nová Ves nad Lužnicí se nenachází hlavních odvodĖovacích zaĜízení,
ale je zde plošné odvodnČní tohoto pozemku.
Ve sdČlení stavebníka dne 25. 2. 2014 pod þ.j. 550/14 je uvedeno: „V rámci projektových a prĤzkumných
prací byly zamČĜeny i viditelných znaky odvodĖovacího zaĜízení (melioraþní šachty) v souĜadnicích SJTSK. Aby pĜi stavbČ vedení bylo na co nejmenší míru omezeno riziko poškození hlavních melioraþních
zaĜízení, stožáry v projektové dokumentaci, nejsou umístČny na potencionálním melioraþním zaĜízením na
spojnicích tČchto šachet. Viditelné znaky melioraþních zaĜízení byly zjišĢovány i prohlídkou na místČ po
návrhu rozmístČní stožárĤ“.
Stožáry þ. 44 a þ. 59 jsou na základČ dostupných informací o umístČní melioraþním systému navrženy
mimo nČj. To je patrné i z doložených ortofotomap, kde je možno vidČt rozmístČní stávajících melioraci,
stažených ze stránek Google Earth a veĜejného registru pĤdy. Pouze stožár þ. 62 ne nachází v ploše
odvodĖovacího zaĜízení.
Dále stavebník ve vyjádĜení ze dne 25. 2. 2014 pod þ.j. 550/14 uvádí: „PĜi výkopech pro základy stožárĤ
nelze vylouþit riziko poškození melioraþních zaĜízení, zvláštČ melioraþního detailu, protože jeho umístČní
nelze vČrohodnČ zjistit. Proto obvykle postupuje podle následující bČžné praxe: V provádČcí dokumentaci
stavby se pro zhotovitele stavby stanoví tyto podmínky: Dojde-li pĜi výkopu jam pro základy k poškození
melioraþního zaĜízení, zhotovitel stavby neprodlenČ informuje vlastníka pozemku, vyzve ho k prohlídce
staveništČ a dohodne s ním zpĤsob opravy odvodnČní tak, aby byla zajištČna jeho správná funkce. Po
provedení opravy, pĜed záhozem opraveného místa, zhotovitel stavby opČt vyzve vlastníka pozemku
k prohlídce a pĜevzetí opravy. O zpĤsobu opravy a pĜevzetí se provede zápis ve stavebním deníku.“
Stavební úĜad se na základČ výše uvedených skuteþností domnívá, že bude zajištČna souþinnost mezi
stavebníkem s vlastníky pozemkĤ pĜi pĜípadném narušení a opravČ meliorací.
K odvolání MČsta Suchdol nad Lužnicí, Iý: 00247561, se sídlem NámČstí T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí, stavební úĜad uvádí:
-Nesouhlasíme s vydáním územního rozhodnutí o umístČní pro výše uvedenou stavbu tak, jak je navrženo
v dokumentaci pro územní Ĝízení a požadujeme, aby vedení 2 x 110 kV bylo v místČ vedení trasy pĜes
vymezené zastavČné území mČsta Suchdol nad Lužnicí v místní þásti mČsta a katastrálním území
HrdloĜezy u Suchdola nad Lužnicí kabelizováno (provedeno jako podzemní vedení).
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Jediný právní pĜedpis, který neumožĖuje umístit vzdušné vedení v zastavČném území obce je vyhlášky þ.
501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území (§ 24 odst. 1). Pokud, ale je
vydaná výjimka z tohoto ustanovení, což zákon umožĖuje, není dĤvod vedení umístit v zastavČném území
jako vzdušné a dále není dĤvod nevydat územní rozhodnutí o umístČní stavby.
- Nesouhlas s formulací námitky MČsta Suchdol nad Lužnicí v územním rozhodnutí o umístČní stavby a
to „je vymezeno v Územním plánu Suchdol nad Lužnicí“místo bylo vymezeno v Územním plánu Suchdol
nad Lužnicí .
S tomu stavební úĜad uvádí, že se nejedná o doslovnou citaci z námitek MČsta Suchdol nad Lužnicí, ale o
zformulování námitky mČsta stavebním úĜadem. Jestli je uvedeno je nebo bylo nic nemČní na faktu, že
územní plán byl zrušen dne 4. 12. 2012 a nelze podle nČj zastavČné území kabelizovat. UrþitČ by v tomto
pĜípadČ byla, ale lepší formulace bylo.
-Nesouhlasíme s vydáním rozhodnutí MČstského úĜadu ýeské Velenice, ze dne 11. 8. 2014, pod spis. zn.
þ. Výst. 0653/14/Ku a þ.j. 2423/14/SO o výjimce z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o
obecných technických požadavcích na využívání území. DĤvodem je ovlivnČní a zmČna pomČrĤ
v zastavČném území, silné ovlivnČní krajinného rázu, zhoršení kvality a pohody bydlení a využívání
pozemkĤ. Vše z dĤvodu neumístČní výše uvedeného vedení pod zem. Dále se MČsto Suchdol nad Lužnicí
odvolává na výjimku z výše uvedeného paragrafu (ze dne 6. 11. 2013 pod þ.j. 2914/13/SO), kde nabylo
ustanoveno úþastníkem tohoto Ĝízení (usnesení zdejšího stavebního úĜadu ze dne 14. 4. 2014 pod þ.j.
1109/14/SO) a chtČlo tyto skuteþnosti ovlivnit.
Výjimka z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na
využívání území byla povolena, zdejším stavebním úĜadem, dne 11. 8. 2014 pod sp. zn. þ. 0653/14/Ku a
þ.j. 2423/14/SO a nabyla právní moci dne 28. 8. 2014. PĜedmČtem žádosti o udČlení výjimky bylo
umístČní vedení 2 x 110 kV na pozemku parc. þ. 619/1, 618 (ve vlastnictví Správy železniþní a dopravní
cesty, státní organizace, se sídlem DláždČná 1003/7, Nové MČsto, 110 00 Praha 1) a parc. þ. 615/6 (dĜíve
615/1(450 – dle PK) ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihoþeského kraje, se sídlem Nemanická
2133/10, 370 10 ýeské BudČjovice) v obci Suchdol nad Lužnicí a k.ú. HrdloĜezy u Suchdola nad
Lužnicí. Pozemek parc. þ. 615/6 je dle údajĤ z katastru nemovitostí veden je ostatní plocha, zpĤsob
využití silnice, pozemek parc. þ. 619/1 je veden jako ostatní plocha, zpĤsob využití dráha a pozemek
parc. þ. 618 byl nevyužívaný objekt bydlení, který je v souþasné dobČ již odstranČn. Délka trasy vedení
byla navržena 41,20 m a nejvČtší délka vedení na zastavČném území pod krajním vodiþem vedení byla
navržena 49,50 m.
K této výjimce je pro objasnČní celé záležitosti nutno uvést, v dobČ podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístČní stavby, tj. dne 26. 6. 2013 platil Územní plán obce Suchdol nad Lužnicí a tato
lokalitu byla zastavČným územním obce, kde nebylo nutné udČlovat výjimku. Vzhledem k tomu, že se
v prĤbČhu územního Ĝízení vyskytly nové skuteþnosti, které mají vliv na toto Ĝízení, byl zrušen Územní
plán obce Suchdol nad Lužnicí a dne 18. 2. 2014 pod þ. j.: RM -78/14/1422 bylo Radou mČsta Suchdol
nad Lužnicí, opatĜením obecné povahy vymezeno zastavČné území Suchdola nad Lužnicí, úþinnost
nabylo dne 5. 3. 2014, bylo najednou nutné požádat o povolení výše uvedené výjimky.
MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor, dne 14. 4. 2014 pod sp. zn. þ. Výst. 0653/14/Ku a þ.j.
1109/14/SO vydal usnesení, ve kterém uvedl, že MČsto Suchdol nad Lužnicí není úþastníkem Ĝízení ve
výše uvedené výjimky. Správnost tohoto Ĝešení potvrdil i Krajský úĜad Jihoþeského kraje, odbor
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního Ĝádu a investic, oddČlení stavebního Ĝádu,
rozhodnutím ze dne 8. 7. 2014 pod sp. zn. þ. OREG/33354/2014/adka a pod þ.j. KUJC
41040/2014/OREG.
Dále k vČci uvádíme, že v tomto pĜípadČ by se jednalo o nČkolik málo metrĤ kabelizovaného vedení
(49,50 m z celkové délky cca 19 km), na které by z obou stran vždy navazovalo nezastavČné území.
Kabelové vedení by ovlivĖovalo, tohoto nadzemní vedení. Pokud by mČla být splnČna povinnost
kabelizace ve vyhlášce, došlo by pravdČpodobnČ k budování oplocených pĜechodových stanic o
rozmČrech 20,00 x 20,00 m s novými ochrannými pásmy 20,00 m. Dále krátkodobé kabelizované úseky
by nejenže nezmírĖovaly, ale naopak zvČtšovaly vliv na krajinný ráz v CHKO (zvýšením poþtu stožárĤ,
instalace robustnČjších pĜechodových pĜipojení, spojení venkovního vedení s kabely na pĜechodových
stožárech i vyšší stožáry s plošinami). Popsané Ĝešení kabelizace by zjevnČ narušovalo vliv vedení do
územní obce více než typizované venkovní vedení 2 x 110 KV, a to z dĤvodu nutnosti Ĝešení pĜechodĤ,
zmČny charakteru vedení (venkovní – kabelové, kabelové – venkovní) a vkládání dodateþných stožárĤ
venkovních vedení.
PĜerušením nadzemního vedení, o celkové délce 18,99 km, krátkými kabelizovanými úseky, by
vyžadovalo zcela nestandardní technické Ĝešení, které by podstatnČ zvýšilo nároky, finanþní náklady na
realizaci, zvČtšení ochranného pásma stavby a zhoršení krajinného rázu, kvality a pohody bydlení a
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využívání pozemkĤ, aniž by bylo dosaženo efektu, který samotná vyhláška požadavkem kabelizace
sleduje - ochrany zastavČného území.
V tomto konkrétním pĜípadČ tedy aplikace požadavkĤ z vyhlášky nic nepĜináší a naopak spíše brání, než
napomáhá dosažení úþelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území. UmístČní liniové stavby
VVN bezpochyby pĜedstavuje zásah do souþasného využití a prostorového uspoĜádání daných území.
Nelze ale opomíjet, že jde o stavbu, která vytváĜí pĜedpoklady pro další rozvoj dotþených území a která je
budována ve veĜejném zájmu takovým zpĤsobem aby dotþené území postihovala co nejménČ.
Povolení výjimky umožĖuje umístČní uvedené stavby zpĤsobem, který pĜedstavuje pro dotþené a okolní
pozemky nejmenší možný dopad. Naopak neudČlení výjimky bude znamenat nebývale vČtší míru
ovlivnČní daného území.
DĤležité je také v této vČci zmínit, že vlastníci výše uvedených pozemkĤ v zastavČném území, kde je
navrženo pĜedmČtné vedení nevznesli k umístČní nadzemního vedení žádné námitky.
Dále uvádíme, že k celé stavbČ 2 x 110 kV (nadzemní vedení) vþetnČ výjimek, navrženého pĜes výše
uvedené pozemky bylo vydáno kladné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihoþeského kraje
se sídlem v ýeských BudČjovicích, se sídlem Na Sadech 25, 370 01 ýeské BudČjovice, ze dne 17. 4. 2013
pod þ.j. KHSJC 08553/2013/HOK. JH, podle zákona o ochranČ veĜejného zdraví. Vzhledem k tomu, že
v prĤbČhu územního Ĝízení úþastnici tohoto Ĝízení i nadále vznášeli námitky týkající se ochrany zdraví a
života na sousedních pozemcích a staveb a dále došlo k novelizaci zákona o ochranČ veĜejného zdraví,
stavební úĜad nechal znovu posoudil celou projektovou dokumentaci nadzemního vedení vþetnČ území,
kde byly povoleny výjimky a bylo opČt vydáno nové kladné závazné stanovisko Krajské hygienické
stanice Jihoþeského kraje se sídlem v ýeských BudČjovicích, dne 6. 6. 2017 pod þ.j. KHSJC
14779/2016/HOK. JH. S tímto podkladem byli úþastníci územního Ĝízení seznámeni.
Venkovní vedení VVN na typizovaných stožárech garantuje základní ochranu pĜed nebezpeþným
dotykem díky minimální pĜedepsané výšce vodiþĤ nad terénem 6,00 m. Tím je splnČn požadavek na
bezpeþný pohyb osob, zvČĜe, mechanizace v blízkosti vedení i pĜímo pod ním.
UdČlení výše uvedené výjimky v tomto konkrétním pĜípadČ dle názoru stavebního úĜadu zásadním
zpĤsobem neovlivĖuje krajinný ráz, nezhoršuje kvalitu a pohodu bydlení a využívání pozemkĤ a dále
podstatnČ nevlivní pomČry v zastavČném území.
K odvolání Ing. Zuzany Doležalové, nar. 27. 10. 1983 a Milana Haikla, nar. 20. 8. 1983, oba bytem
Dvory nad Lužnicí þ.p. 30, 378 08 Dvory nad Lužnicí, stavební úĜad uvádí:
-Uvedené územní rozhodnutí neĜeší dopady provádČní stavby a zpĤsob následného užívání a údržby
stavby. ProvádČní a následná údržba výše uvedené stavby by znemožnila hospodaĜit s pozemky s péþí
Ĝádného hospodáĜe.
Územní rozhodnutí dle zákona neĜeší provádČní ani následné užívání stavby. ProvádČní stavby by Ĝešilo
stavební povolení, ale v tomto pĜípadČ stavební zákon pro tuto stavbu toto povolení nevyžaduje. Užívání
stavby Ĝeší kolaudaþní souhlas popĜípadČ kolaudaþní rozhodnutí, ve kterém lze stanovit podmínky pro
užívání stavby, ale až po dokonþení stavby.
-Námitky ve vČci provádČní stavby považujeme za nedostateþné.
Pro tuto námitku platí výše uvedené. V územním rozhodnutí nelze Ĝešit vlastní provádČní stavby, neboĢ
toto stavební zákon neumožĖuje.
-V prostoru navrhované stavby se vyskytují zvláštČ chránČní a kriticky ohrožení živoþichové zejména
chĜástal polní, chĜástal vodní, orel moĜský, jeĜáb popelavý. UmisĢovaná stavba neĜeší ochranu výše
uvedených druhĤ živoþichĤ.
K chĜástalovi se stavební úĜad už znovu vyjadĜovat nebude, neboĢ vše podrobnČ popsal na stranČ 39
rozhodnutí o umístČní stavby a to vyjádĜení je stále v platnosti. ChĜástal se zde nevyskytuje, a proto není
tĜeba Ĝešit jeho ochranu.
K výskytu jeĜába popelavého a orla moĜského stavební úĜad uvádí:
K výskytu níže uvedených druhĤ ptákĤ v pĜedmČtném území Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýeské
republiky, Správa ChránČné krajinné oblasti TĜeboĖsko, ve svém odborném vyjádĜení ze dne 24. 2. 2014
pod zn. þ.j. 00335/TR/2014 uvedla:
„Pokud jde o výskyt ptákĤ obecnČ i zvláštČ chránČných (vþetnČ druhĤ uvedených v námitkách) z hlediska
jejich ovlivnČní zámČrem, tento aspekt byl pĜimČĜenČ zvažován pĜi výbČru variant trasy vedení i pĜi
posouzení umístČní sloupĤ a jejich typu. El. vedení prochází z pĜevážné þásti zemČdČlskou krajinou, která
je ve srovnáních s centrální a severní þástí CHKO TĜeboĖsko z hlediska výskytu nejvýznamnČjších druhĤ
ptákĤ relativnČ chudší. To se projevilo i v tom, že tato þást TĜeboĖska nebyla navržena a vyhlášena za
ptaþí oblast v rámci budování evropské soustavy Natura 2000. Nenacházejí se zde žádné vČtší vodní
plochy, které by sloužily jako významné hnízdištČ, shromaždištČ þi migraþní zastávka vodních ptákĤ. El.
vedení prochází pĜevážnČ v severojižním smČru, nevede na výrazných terénních horizontech, nekĜíží vodní
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plochy ani dĤležitČjší Ĝíþní nivy (s výjimkou úzké nivy ýerného potoka) ani neprobíhá kolem významných
ptaþích shromaždišĢ þi nocovišĢ. CelkovČ tak byla trasa vyhodnocena jako relativnČ bezpeþná, ve
srovnání napĜ. s variantami kĜížícími nivu Ĝeky Lužnice.
Orel moĜský (Halliaeetus albicilla) – v dotþených lokalitách není evidováno jeho hnízdištČ, populace orla
moĜského je soustĜedČna pĜedevším v centrální a severní þásti TĜeboĖska s nabídkou rozsáhlejších
rybniþních ploch a na souvislé lesní komplexy v dalších þástech CHKO TĜeboĖsko (vþetnČ lesních
komplexĤ v jižní þásti TĜeboĖska). PĜelety nehnízdících mladých jedincĤ orla moĜského jsou bČžné na
celém území CHKO TĜeboĖsko pĜevážnČ v souvislosti s potravní nabídkou a nelze tedy stanovit významné
migraþní trasy.
JeĜáb popelavý (Grus grus) – v dotþených lokalitách není evidováno jeho hnízdištČ (na TĜeboĖsku je
v souþasné dobČ na nČkolika lokalitách hnízdČní pravdČpodobné). BČhem migrace jsou pozorovány
pĜelety a obþasné zastávky na vhodných pozemcích.
MČstský úĜad TĜeboĖ, odbor životního prostĜedí, poslal své stanovisko k výše uvedené vČci dne 7. 3. 2014
pod þ.j. ŽP: 749/2014 OP246-109Fl, kde uvedl: „V místech, kde prochází vedení zemČdČlskou krajinou
(od hranice CHKO k Obecnímu lesu), se nenacházejí žádné vČtší vodní plochy, které by sloužily jako
významné hnízdištČ, shromaždištČ þi migraþní zastávka vodních ptákĤ. Stavba se nachází mimo Ptaþí
oblast TĜeboĖsko a evropsky významné lokality, nezasahuje nepĜijatelnČ ani do skladebných þástí
územního systému ekologické stability a její vliv na krajinný ráz je pĜijatelný v míĜe, kterou umožĖují
technické parametry. Výše uvedená stavba byla vyhodnocena, jako varianta s co nejmenším vlivem na
pĜedmČty ochrany zájmĤ pĜírody a krajiny (pĜírodní hodnoty, pĜirozené funkce krajiny, krajinný ráz) a na
další zájmy a cíle ochrany pĜírody.“
S tČmito závČry se také ztotožnil MČstský úĜad TĜeboĖ, odbor životního prostĜedí i zdejší stavební úĜad.
K této záležitosti ještČ uvádíme, že si zdejší stavební úĜad v prĤbČhu Ĝízení znovu ovČĜil skuteþnost, jestli
se v dané lokalitČ novČ nevyskytují výše uvedení ptáci. NovČ bylo poté doloženo stanovisko MČstského
úĜadu TĜeboĖ, odboru životního prostĜedí, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 TĜeboĖ, ze dne 23. 5.
2016, pod þ.j. METR 5169/2016 OP246-279FlVa a vyjádĜení Agentury ochrany pĜírody a krajiny ýeské
republiky, Správa chránČné krajinné oblasti TĜeboĖ, se sídlem Valy 121, 379 01 TĜeboĖ, ze dne 13. 5.
2016, pod þ.j. 00598/TR/16. ObČ výše uvedená vyjádĜení neuvádČjí žádné nové skuteþnosti ve vČci
nového výskytu výše uvedených ptákĤ a potvrzují svá pĜedchozí vyjádĜení. S tímto podkladem pro
rozhodnutí byl pan Milan Haikl poté seznámen pĜi ústním jednání dne 10. 2. 2017 a k doloženým
vyjádĜením již nevznesl žádné námitky.
Pro doplnČní k této vČci dále uvádíme, že úþastníku Ĝízení Milanovi Haiklovi, pĜi ústním jednání zástupci
Agentury ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky, Správa chránČné krajinné oblasti TĜeboĖ, se sídlem
Valy 121, 379 01 TĜeboĖ, vysvČtlili všechny jeho dotazy a stavební úĜad se mylnČ domníval, že dané
problematice porozumČl, což vyplývá i ze skuteþnosti, že dne 10. 2. 2017 do protokolu, již k této vČci
v tomto smyslu nevznesl žádné námitky. Odvolání úþastníka Ĝízení je v tomto smyslu pro stavební úĜad
pĜekvapením.
Z výše uvedeného vyplývá, že se zde orel moĜský a jeĜáb popelavý nevyskytuje, tudíž není nutné Ĝešit
jejich ochranu.
-V územním rozhodnutí není pĜesnČ specifikováno, jakým zpĤsobem a právem bude zasaženo do naší
stavby meliorace. Na pozemku se nachází stavba meliorace dle vegetaþních pĜíznakĤ, stavební úĜad
nerespektoval veĜejný registr pĤdy a žadatel nedoložil melioraþní mapy, aby zabránil kolizi umisĢované
stavby se stávající stavbou meliorace.
K tomu stavební úĜad uvádí, že pĜi umisĢování stavby respektoval veĜejnČ pĜístupné doklady veĜejný
registr pĤdy a dále si údaje o umístČní meliorací ovČĜoval i z jiného zdroje ortofotomap Google Earth, ze
kterého jasnČ vyplývá právČ z vegetaþních pĜíznakĤ, že meliorace se nacházejí mimo navržený stožár þ.
40. Vše je podrobnČ popsáno na stranČ 41 a 47 výše uvedeného rozhodnutí. Stavebník doložil k žádosti
vyjádĜení k existenci sítí hlavních odvodĖovacích zaĜízení a odvodnČní pozemku vþetnČ grafické þásti ve
správČ od Pozemkového úĜadu ýeské republiky, Praha 3, který je nástupcem zaniklé Státní melioraþní
správy. Stavební úĜad pĜedpokládá a nepĜísluší mu to posuzovat, že Pozemkový úĜad sdČlil k této vČci ve
svém vyjádĜení všechny známé údaje vþetnČ dostupných map k odvodnČní pozemkĤ. Do tohoto
vyjádĜení, které je souþástí spisu mohli úþastníci Ĝízení nahlédnout, což se v prĤbČhu celého Ĝízení
nestalo.
Z výše uvedeného vyplývá, že nemĤže být pĜesnČ specifikováno, jakým zpĤsobem a právem bude
zasaženo do stavby meliorace pana Haikla a Ing. Doležalové, neboĢ stožár þ. 40 je mimo odvodĖovací
zaĜízení a ostatní vedení povede vzduchem a nedojde ke styku s melioracemi. Pokud nedojde k zásahu do
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stavby meliorace, tak z logiky vČci nemĤže být specifikováno jakým zpĤsobem a na základČ jakého práva
bude zasaženo do meliorace.
-Prohlašujeme místnČ a vČcnČ pĜíslušný Krajský úĜad Jihoþeského kraje, za podjatý vþetnČ všech
úĜedníkĤ a vedení. Z dĤvodu zrušení vydaného Územního plánu mČsta Suchdol nad Lužnicí, který
respektoval naše námitka a vydaných Zásad územního rozvoje kraje, ve kterých je pĜedmČtná stavba
vyznaþená protiprávnČ.
Toto stavebnímu úĜadu nepĜísluší hodnotit, tak se k této vČci nebude vyjadĜovat.
-Trváme na vypoĜádání tČchto námitek: námitky týkající se snížení kvalita života (omezení prací pod a
v blízkosti vedení, narušení krajinného rázu,..), snížení užitkovosti chovaných hospodáĜských zvíĜat
v oblasti ochranného pásma vedení a požadavek na vypracování znaleckého posudku s vyþíslením ušlých
ziskĤ po dobu provozování vedení 2 x 110 kV, trvalého poškození lesních pozemkĤ p. þ. 1787
v ochranném pásmu vedení 2 x 110 kV, na kterých již nebude možnost v budoucnu pČstovat dĜevní
hmotu obvyklým zpĤsobem a dále požadavek na vypracování znaleckého posudku s vyþíslením ušlých
ziskĤ po dobu provozování vedení 2 x 110 kv, znehodnocení investice na lesních pozemcích z dĤvodu
pĜedþasného (pĜedmýtního) vytČžení dĜevní hmoty a dále požadavek na doložení znaleckého posudku
s vyþíslením škod, snížení trvalé hodnoty pozemkĤ bĜemenem vedení 2 x 110 kV a požadavek na
vypracování znaleckého posudku s vyþíslením ušlých ziskĤ z pĜípadného prodeje pozemkĤ, poškození
vlastních a propachtovaných pozemkĤ a zemČdČlských plodin na nich zasetých v dobČ pĜípadné výstavby
vedení 2 x 110 kV a požadavek na vypracování znaleckého posudku s vyþíslením škod a ušlých ziskĤ
bČhem výstavby vedení 2 x 11 kV, trvalé ztížení hospodáĜských prací na pozemcích, zejména obsekávání
(oborování) sloupĤ vedení a s tím spojené vícenáklady a dále požadavek na vypracování znaleckého
posudku s vyþíslením ušlých ziskĤ po dobu provozování vedení 2 x 110 kV, v riziku úhynu
hospodáĜských zvíĜat v pĜípadČ havárie vedení, poškození vodní stavby meliorace v prĤbČhĤ výstavby a
následné poškození sousedních pozemkĤ zamokĜením a požadavek na vypracování vodohospodáĜského
posudku.
K tČmto námitkám se stavební úĜad vyjádĜil na stranČ 37 – 41 územního rozhodnutí. Stále na nich trvá a
nehodlá na nich nic mČnit.
Stavební úĜad by pouze ještČ chtČl k tČmto námitkám jako celku dodat, že stavební úĜad hájí zájmy
v oblasti veĜejného práva, do kterého patĜí i správní právo (stavební zákon, správní Ĝád, provádČcí
vyhláška) a nemĤže i kdyby chtČl vstupovat do oblasti soukromého práva, které upravují jiné právní
pĜedpisy zejména obþanský zákoník a jiné zákony.
To znamená, že nemĤže Ĝešit podrobnČ námitky typu napĜíklad ve vČci znehodnocení investice na lesních
pozemcích, snížení užitkovosti chovaných zvíĜat, … a požadovat vypracování znaleckých posudkĤ
týkajících se vyþíslení škod a ušlých zikĤ, neboĢ mu to nepĜísluší. ěešení výše škod a ušlých ziskĤ není
pĜedmČtem ani smyslem územního Ĝízení dle stavebního zákona V tČchto pĜípadech se jedná o vztah mezi
stavebníkem a vlastníkem v oblasti soukromého práva.
K odvolání MUDr. Petra Lázniþky, nar. 30. 5. 1967, bytem 378 08 Dvory nad Lužnicí þ.p. 71, stavební
úĜad uvádí:
-Domnívá se, že nikomu nesmí být vydáno rozhodnutí o umístČní stavby na cizím pozemku bez souhlasu
jeho majitele, není možná, aby stavební úĜad podporoval tento protiprávní postup. Dále uvádí, že stavební
úĜad nemĤže pĜedjímat, zda finanþní þástka ze strany stavebníka za snížení hodnoty pozemkĤ bude
odpovídající s odvoláním na nabízenou velmi nízkou þástku ze strany stavebníka.
Vydání rozhodnutí o umístČní stavby na cizím pozemku, bez souhlasu majitele je v tomto pĜípadČ legální
postup, neboĢ ho stavební zákon umožĖuje. V § 86 odst. 3 je uvedeno: „Jestliže žadatel nemá vlastnické
právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatĜení k pozemku nebo stavbČ, pĜedloží
souhlas vlastníka; to neplatí, lze – li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.“
V tomto pĜípadČ se jedná o stavbu, kterou lze vyvlastnit. Jde o veĜejnČ prospČšnou stavbu, která je
uvedena v Zásadách územního rozvoje Jihoþeského kraje (ZUR) a v územních plánu obce Dvory nad
Lužnicí. Z výše uvedeného dĤvodu tedy není tĜeba souhlas majitele pozemku se stavbou pĜed vydáním
územního rozhodnutí. Toto je také podrobnČ popsáno na stranČ 65 - 66 napadeného rozhodnutí.
Stavební úĜad nČkolikrát na ústních jednání toto vysvČtloval úþastníkĤ Ĝízení, ale vzhledem k tomu, že
MUDr. Lázniþka koupil pozemek v prĤbČhu Ĝízení, tak toto vysvČtlení pravdČpodobnČ neslyšel, proto
bychom ještČ jednou zopakovali další postup ve vČci.
V pĜípadČ, že územní rozhodnutí nabyde právní moci, stavebník se znovu pokusí o získání vlastnického
nebo jiného práva k pozemku dohodou. Pokud k dohodČ nedojde, v nejzazším pĜípadČ, stavebník se obrátí
na pĜíslušný vyvlastĖovací úĜad tj. MČstský úĜad TĜeboĖ, který povede vyvlastĖovací Ĝízení k þásti
dotþeného pozemku na základČ zákona a urþí rozsah a výši náhrady samozĜejmČ dle znaleckého posudku.
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K pĜedjímání stavebním úĜadem, zda þástka za snížení hodnoty pozemku je odpovídající o odvoláním na
nabízenou velmi nízkou þástku ze strany stavebníka, uvádíme: Nejprve chceme uvést, že þástku
nabízenou stavebníkem stavební úĜad nezná, takže nemĤže Ĝíci, zda je vysoká þi nízká a hlavnČ mu to
nepĜísluší posuzovat. Pod pojmem „odpovídající“ finanþní þástkou mČl stavební úĜad na mysli þástku
v souladu s oceĖovací vyhláškou a dalšími právními pĜedpisy a v žádném pĜípadČ nechtČl a nechce
ohlednČ finanþní þástky nČco pĜedjímat, to mu opČt nepĜísluší.
-Samotným vydáním rozhodnutí došlo k zásahu do vlastnických práv a ke snížení hodnoty pozemkĤ.
Vlastnictví je v právním Ĝádu ýeské republiky jedním z ústavnČ chránČných základních lidských práv a
svobod a dále je zakotveno i v Obþanském zákoníku. Z uvedených dĤvodĤ dle názoru odvolatele není
možné, zákonné a správné vydat souhlasné rozhodnutí o umístČní stavby. Rozhodnutí je v rozporu
s právním Ĝádem ýR, Ústavou ýR a Listinou základních práv a svobod.
Na základČ výše uvedených skuteþností je zĜejmé pokud se jedná o veĜejnČ prospČšnou stavbu a tou
stavba vedení 2 x 110 kV je, postup stavebního úĜadu ve vČci zásahu do vlastnictví pozemku je možný,
zákonný a správný a stavební úĜad byl oprávnČn vydat souhlasné rozhodnutí o umístČní stavby i bez
souhlasu vlastníka pozemku. Vše je tedy v souladu s právním Ĝádem ýeské republiky, Ústavou ýeské
republiky a Listinou základních práv a svobod.
-VyjádĜení Správy CHKO zohledĖuje jiné veĜejné zájmy, zejména hospodáĜské potĜeby a regionální a
místní pomČry, .. je nekonzistentní, jednotlivé pasáže si navzájem odporují a proto není možné ho použít.
CHKO nepĜísluší posuzovat a urþovat co je veĜejným zájmem. PĜedmČtná stavba je soukromým zájmem
akciové firmy E. ON Distribuce a nČkterých dalších soukromých firem.
Stavební úĜad si znovu pĜeþetl odĤvodnČní námitky na stranČ 52 rozhodnutí a dle jeho názoru vyjádĜení
Správy CHKO nezohledĖuje jiné výše uvedené veĜejné zájmy a ani neposuzuje a neurþuje co je veĜejným
zájmen, což mu opravdu nepĜísluší. Pasáž ve vyjádĜení „a pĜes silné vlivy na znaky a hodnoty krajinného
rázu je možno ji považovat za pĜijatelnou z hlediska ochrany krajinného rázu“, stavební úĜad nepovažuje
za nekonzistentní a odporující, stejnČ jako zbytek vyjádĜení, pouze za vysvČtlující. PĜedpokládáme, že
každému je naprosto jasné, že krajina se stavbou vedení 2 x 110 kV zmČní a nebude stále stejná, ale
dĤležité je, zda je ji možné jako celek považovat za pĜijatelnou z hlediska ochrany krajinného rázu nebo
ne. V tomto pĜípadČ se domníváme, stejnČ jako Správa CHKO TĜeboĖsko, že lze ji jako celek považovat
za pĜijatelnou z hlediska ochrany krajinného rázu. Pro doplnČní stavební úĜad ještČ uvádí, že formulace
uvedená v odvolání není pĜesnČ formulovaná a vytržená z celkového kontextu vyjádĜení Správy SCHKO
TĜeboĖsko.
K soukromému zájmu spoleþnosti E.ON Distribuce, ještČ uvádíme:
Podobná námitka byla vznesena v prĤbČhu Ĝízení panem Haiklem a Ing. Doležalovou a byla odĤvodnČna
na stranČ 47 územního rozhodnutí o umístČní stavby.
V textové þásti Územního plánu obce Dvory nad Lužnicí, v kapitole 7 vymezení veĜejnČ prospČšných
staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení, staveb a opatĜení k zajištČní obrany a bezpeþnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkĤm vyvlastnit, je uvedeno: “Územní plán vymezuje následující
veĜejnČ prospČšné stavby, veĜejnČ prospČšná opatĜení, stavby a opatĜení k zajišĢování obrany a
bezpeþnosti státu nebo ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit. VeĜejnČ
prospČšné stavby technické infrastruktury: T1 koridor technické infrastruktury vedení VVN, elektrické
vedení VVN 110kV Suchdol nad Lužnicí – ýeské Velenice.“
Z výše uvedených skuteþností vyplývá, že stavba „Suchdol nad Lužnicí – ýeské Velenice, vedení 2 x 110 kV“ není
stavbou se soukromým zájmem soukromé spoleþnosti E. ON Distrubice, a.s. , ale stavbou veĜejnČ prospČšnou navrženou ve
veĜejném zájmu. Vybudováním vedení 2 x 110 kV, bude možnost elektrifikovat stávající železniþní traĢ ýeské

Velenice – Veselí nad Lužnicí, vybudovat nové trakþní napájení stanice z ýeských Velenic, tím dojde ke
zrychlení a komfortu osobní a nákladní dopravy cestujících i pĜepravujících na trati a dále ke snížení
hluku a exhalací - ochranČ životního prostĜedí v okolí tratČ. Dále jak je výše uvedeno, bude zajištČn
dostateþný instalovaný pĜíkon v nejjižnČjších þástech JindĜichohradecké oblasti pro spotĜebitele (fyzické a
právnické osoby) v odbČru elektrické energie, který zajistí nejzákladnČjší požadavek v území a to
bezproblémové zásobování elektrickou energií a dále rozvoj území (výstavba nových a rozšíĜení kapacity
stávajících výrobních podnikĤ a tím vytvoĜení nových pracovních míst). V tomto pĜípadČ jednoznaþnČ
pĜevažuje veĜejný zájem nad zájmem soukromým.
-MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor, není nezávislý a je dĤvodné podezĜení z podjatosti, neboĢ
jeho pracovníci jsou v zamČstnaneckém pomČru MČstského úĜadu, ýeské Velenice. Dále MČsto ýeské
Velenice získalo do výpĤjþky elektro skútr E.ON e-max. od E. ON ýeská republika s.r.o., a pan
místostarosta obce dne 22. 3. 2016 na ústním jednání výstavbu elektrického vedení prosazoval, kvĤli
veĜejnému zájmu, rozvoji hospodáĜského parku a s tím souvisejícím zachováním zamČstnanosti. K tomu
odvolatel dále uvádí, že cílem soukromých firem v hospodáĜském parku není zamČstnanost, ale zisk.
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V souþasné dobČ firmy v hospodáĜském parku mají takový nedostatek pracovníkĤ, že plánují dovážet
zamČstnance ze zahraniþí.
K nezávislosti a dĤvodnému podezĜení z pojatosti, z dĤvodu zamČstnaneckého pomČru pracovníkĤ stavebního odboru u MČstského úĜadu
v ýeských Velenicích uvádíme následující: Pracovníci stavebního úĜadu jsou zamČstnanci MČsta ýeské Velenice a ne MČstského úĜadu ýeské
Velenice. Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba se má uskuteþnit v územním obvodu dvou stavebních

úĜadĤ, (Stavební úĜad ýeské Velenice a Stavební úĜad Suchdol nad Lužnicí), stavebník doložil zdejšímu
stavebnímu úĜadu, stanovení stavebního úĜadu ve smyslu § 13 odst. 5 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, od Krajského úĜadu
Jihoþeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního Ĝádu a investic, oddČlení
stavebního Ĝádu, že dne 31. 3. 2010 pod þ.j.: OREG 10195/2010/luam a þ. spisu:
OREG/10191/2010/luam, ve kterém je stanoveno, že územní Ĝízení na stavbu „Suchdol nad Lužnicí –
ýeské Velenice, vedení 2 x 110 kV“, provede MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor. Toto je i
uvedeno na stranČ 20 územního rozhodnutí o umístČní stavby. Z výše uvedeného vyplývá, že zdejšímu
stavebnímu úĜadu byla stavba 2 x 110 kV, „pĜidČlena“ k vyĜízení Krajským úĜadem Jihoþeského kraje
v ýeských BudČjovicích a nejedná se o libovĤli MČstského úĜadu ýeské Velenice, stavebního úĜadu.
K „prosazování“ výše uvedené stavby pĜi ústním jednání místostarostou mČsta panem Pavlem
Chabiniokem, lze uvést, že MČsto ýeské Velenice, které pan místostarosta zastupuje, je v územním Ĝízení
úþastníkem Ĝízení z titulu vlastníka pozemkĤ parc. þ. 1067/87, 1066/131, 1066/126 v obci a kat. území
jako každý jiný úþastník Ĝízení a dále je zde i za obec v místČ stavby. Z výše uvedeného titulu je
pochopitelné, že pan místostarosta podporuje realizaci výše uvedené stavby z dĤvodu rozvoje
HospodáĜského parku a s tím spojené zamČstnanosti s odvoláním na veĜejný zájem této stavby, který je
neopominutelný. Pravdou je, že v souþasné dobČ se firmy v HospodáĜském parku potýkají z nedostatkem
zamČstnancĤ a snaží se celou vČc þásteþnČ Ĝešit zamČstnanci ze zahraniþí. V roce 2013, kdy byla žádost o
vydání územního rozhodnutí podána, byla situace ovšem zcela opaþná. To má na svČdomí hospodáĜský
cyklus ekonomiky, který se vyznaþuje pravidelným kolísáním ekonomické aktivity na úrovni celé
ekonomiky nebo její velké þásti okolo dlouhodobého trendu. Jedná se o stĜídání relativního
ekonomického rĤstu, ve kterém se nyní nacházíme a relativního poklesu (recese), který nás nevyhnutnČ
dĜíve þi pozdČji þeká.
Stavební úĜad zkoumal, zda pan Chabiniok, který kandidoval za sdružení nezávislých kandidátĤ Pro
Velenice – nezávislí, nemČl ve volebním programu podporu výstavby vedení 2 x 110 kV. Po
prostudování tohoto programu bylo zjištČno, že se tam takový bod nenachází. Dále stavební úĜad
zjišĢoval, zda pan místostarosta v médiích neprosazovat výše uvedenou stavbu. Nic takového stavební
úĜad nezjistil.
K elektroskútru bychom chtČli pouze uvést, že nabídka na pronájem elektroskútru E.ON e- max byla
uþinČna i jiným mČstĤm, která jsou dlouholetým partnerem E.ON ýeské republiky a ne jenom MČstu
ýeské Velenice. Mezi obČma subjekty byla uzavĜena smlouva o nájmu dopravního prostĜedku a
marketingové spolupráci a to pouze po dobu 1. 7. – 30. 9. 2015. V souþasné dobČ elektroskútr MČsto
ýeské Velenice již v nájmu nemá. V žádném pĜípadČ se nejednalo o bezúplatné plnČní nájmu ani
marketingové spolupráce. Spojování tohoto kontraktu s „nadstandartní“ podporou MČsta ýeské Velenice
v územním Ĝízení stavby 2 x 110 kV je zcela spekulativní.
Dále byli úþastníci Ĝízení opatĜením ze dne 22. 1. 2018 pod sp. zn. þ. výst. 1715/13/Ku a þ.j. 0021/18/SO
o obsahu podaného odvolání vyrozumČni s výzvou, že do 5ti dnĤ ode dne doruþení výzvy se mohou
k odvolání vyjádĜit.
V této lhĤtČ se k odvolání písemným podáním ze dne 30. 1. 2018 vyjádĜil i stavebník spoleþnost E.ON
Distribuce, a.s., Iý: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 ýeské BudČjovice, která je
zastoupená spoleþností E.ON ýeská republika, s.r.o., Iý: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 ýeské BudČjovice a dále ještČ své vyjádĜení doplnil dne 6. 2. 2018.
-K odvolání MČsta Suchdol nad Lužnicí uvádí:
„Aþkoli § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stanovuje
požadavek na umisĢování rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v
zastavČném území obcí pod zem, § 26 téže vyhlášky zároveĖ pĜipouští možnost výjimky z tohoto
ustanovení. OpodstatnČnost udČlení výjimky stavební úĜad vysvČtluje ve vydaném územním rozhodnutí þ.j.
4068/17/SO ze dne 1. 11. 2017, s jehož znČním se zcela ztotožĖujeme. Jak uvádí sám odvolatel, udČlení
výjimky by mČlo pĜicházet v úvahu pouze v odĤvodnČných resp. ojedinČlých pĜípadech. PĜesnČ o takovýto
pĜípad se v pĜedmČtné situaci jedná, což ve svém rozhodnutí doložil i stavební úĜad. V daném pĜípadČ se
jedná o vedení þítající pouhých nČkolik metrĤ, které navíc navazuje z obou stran na nezastavČné území.
Zavedení kabelizace na tomto krátkém úseku by z dĤvodu budování nových pĜechodových stanic a vkladu
dodateþných stožárĤ pĜedstavovalo mnohem vČtší zátČž na pomČry v území. Odvolatelem namítané
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ovlivnČní krajinného rázu, zhoršení kvality a pohody bydlení a využívání pozemkĤ by v pĜípadČ realizace
kabelizace bylo mnohem vČtší, než v pĜípadČ provedení nadzemního vedení na daném úseku. UdČlení
výjimky v dané vČci bylo proto dle názoru stavebníka zcela namístČ, neboĢ jím bylo dosaženo úþelu
sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.“
K námitce MČsta Suchdol nad Lužnicí, která se týká nesouhlasu s vydáním rozhodnutí MČstského úĜadu
ýeské Velenice ze dne 11. 8. 2014 þ.j. 2423/14/So o výjimce z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ.
501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, doplĖujeme následující.
Rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 11. 8. 2014 þ.j. 2423/14/So nabylo právní moci dne 28. 8. 2014.
V rámci Ĝízení nedošlo ze strany úþastníkĤ Ĝízení k uplatnČní jakýchkoliv pĜipomínek þi námitek. O
úþastenství v tomto Ĝízení se pĜihlásilo MČsto Suchdol nad Lužnicí. MČstský úĜad ýeské Velenice k tomu
vydal dne 14. 4. 2014 usnesení pod sp. Zn. ý. výst. 0653/14/Ku a þ.j. 1109/14/SO, dle nČhož MČsto
Suchdol nad Lužnicí, není úþastníkem Ĝízení o udČlení výjimky. Toto usnesení bylo následnČ potvrzeno
taktéž Krajským úĜadem Jihoþeského kraje ze dne 8. 7. 2014 pod þ.j. KUJCK 41040/2014/OREG a þ.
spis. OREG/33354/2014/adka, které nabylo právní moci dne 9. 7. 2014.
Na základČ výše uvedeného stavebník konstatuje, že rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst.
1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území bylo udČleno v rámci
samostatného Ĝízení. Proti tomuto rozhodnutí se žádný z úþastníkĤ Ĝízení neodvolal a rozhodnutí proto
nabylo právní moci. Odvolatelova námitka ve smČru k rozhodnutí o povolení výjimky je proto v tomto
smČru irelevantní.
-K odvolání pana Milana Haikla a Ing. Zuzany Doležalové uvádí:
„K námitce týkající se meliorace uvedené v odvolání pana Milana Haikla a paní Ing. Zuzany Doležalové
uvádíme následující. Veškeré relevantní informace k této námitce jsou podrobnČ uvedeny v územním
rozhodnutí þ.j. 4068/17/SO ze dne 1. 11. 2017, kde je zároveĖ zaneseno i vyjádĜení stavebníka týkající se
dopadu na melioraci. V rámci projektových a prĤzkumných prací byly zamČĜeny i znaky odvodĖovacího
zaĜízení. Pro omezení rizika poškození meliorace jsou stožáry dle projektové dokumentace umístČny mimo
melioraþní zaĜízení. Uvádíme, že v našem vyjádĜení ze dne 25. 2. 2014 jsme uvedli i pĜípadné další kroky
þinČné z naší strany v pĜípadČ, kdy by pĜi realizaci stavby došlo k pĜípadnému poškození meliorace.
S námitkou, že umisĢovaná stavba neĜeší ochranu nČkterých druhĤ živoþichĤ, nemĤžeme souhlasit.
K dané vČci se vyjádĜila Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky, Správa ChránČné krajinné
oblasti TĜeboĖsko a také MČstský úĜad TĜeboĖ, odbor životního prostĜedí. Lze proto mít za to, že dané
problematice byla vČnována dostateþná pozornost. Oba výše uvedené subjekty se shodly, že celkovČ byla
trasa vedení vyhodnocena jako relativnČ bezpeþná, kdy se jedná o variantu s nejmenším vlivem na
pĜedmČty ochrany zájmĤ pĜírody a krajiny. Stavba se navíc nachází mimo ptaþí oblast. Z výše uvedeného
bylo dovozeno, že biodiverzita bude stavbou v pĜedmČtné trase narušena minimálnČ.
Na námitky uvedené v bodu 5 odvolání pana Haikla a paní Ing. Doležalové reagujeme následovnČ.
Námitku týkající se snížení kvality života nepovažujeme za správnou, neboĢ stavba je realizována za
úþelem vyĜešení trvajících problémĤ jednak s kvalitou dodávané elektrické energie, ale také se
spolehlivostí dodávek. Jak je uvedeno v územním rozhodnutí, realizací stavby by mČlo dojít k snížení
poþtu vypnutí a doby vypnutí odbČratelĤ v dĤsledku poruchových stavĤ na vedení. Tvrdíme proto, že
realizace stavby bude kvalitu života v pĜedmČtné lokalitČ naopak zvyšovat. Námitku snížení užitkovosti
chovaných hospodáĜských zvíĜat v oblasti ochranného pásma vedení považujeme za niþím nepodloženou.
NepĜedpokládáme, že vzniklé ochranné pásmo by mČlo jakýkoli vliv na užitkovost zvíĜat v ochranném
pásmu se nacházejících. K námitkám uvedeným pod písmeny c) až g) uvádíme, že pro tyto úþely je se
stavebníkem následnČ sjednává finanþní kompenzace, která by mČla vzniklé újmy (napĜ. pĜípadné ztížení
hospodáĜských prací) kompenzovat. Vyžadování znaleckých posudkĤ v tČchto vČcech však není obsahem
územního Ĝízení. Námitku týkající se rizika úhynu hospodáĜských zvíĜat v pĜípadČ havárie vedení je
stavebník pĜipraven aktivnČ Ĝešit v pĜípadČ, že k takovéto skuteþnosti doopravdy dojde, a to cestou
náhrady škody.“
-K odvolání MUDr. Petra Lázniþky uvádí:
„K tvrzené námitce podjatosti, kterou ve svém odvolání namítá MUDr. Petr Lázniþka, uvádíme
následující. PĜednČ je nutno uvést znČní § 14 odst. 2 zák. þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, který Ĝíká
„Úþastník Ĝízení mĤže namítat podjatost úĜední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepĜihlédne,
pokud úþastník Ĝízení o dĤvodu vylouþení prokazatelnČ vČdČl, ale bez zbyteþného odkladu námitku
neuplatnil.“ Odvolatel v dané vČci neuvádí, že by skuteþnosti, které by mohly zpĤsobovat podjatost,
uplatnil ihned poté, jakmile se o nich dozvČdČl. ZároveĖ dodáváme, že podjatost nebyla odvolatelem do
této doby jakkoli namítána. S námitkou podjatosti uvedenou v odvolání pana MUDr. Lázniþky tímto
nesouhlasíme. Samotný fakt, že místostarosta obce v minulosti prosazoval výstavbu elektrického vedení,
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nemá automaticky dopad na þinnost úĜedníka, který o vydání územního rozhodnutí rozhoduje. Námitku
podjatosti v této vČci považujeme za neodĤvodnČnou.
K další námitce pana MUDr. Lázniþky, která se týká nemožnosti absence souhlasu majitele v pĜípadČ
vydání územního rozhodnutí o umístČní stavby, uvádíme následující. V pĜípadČ realizace veĜejnČ
prospČšné stavby technické infrastruktury je nutné vycházet ze znČní § 86 odst. 3 zák. þ. 183/2006 Sb.,
stavební zákon (ve znČní úþinném v dobČ Ĝízení), který Ĝíká „Jestliže žadatel nemá vlastnické právo,
smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatĜení k pozemku nebo stavbČ, pĜedloží souhlas
jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.“ Pro provádČní stavby, která je
souþástí distribuþní soustavy, lze vlastnické právo þi jiné vČcné právo k pozemku þi stavbČ, vyvlastnit
podle zákona o vyvlastnČní – zákon þ. 184/2006 Sb. ve znČní úpravy þ. 405/2012 Sb. s úþinností od 1.
února 2013. Dle legislativy je územní rozhodnutí pro stavbu žadatele jako provozovatele distribuþní
soustavy tedy možné vydat bez prokázání vČcnČprávního vztahu k dotþeným nemovitostem (§86 odst. 3
stavebního zákona), pĜiþemž pravomocné územní rozhodnutí je pĜedpokladem pro následné vyvlastnČní.
K námitce nekonzistentnosti vyjádĜení CHKO TĜeboĖsko, jež namítl MUDr. Lázniþka, uvádíme
následující. V pĜedmČtném vyjádĜení je uvedena následující formulace „Je možno konstatovat, že hledání
optimální trasy vedlo k nalezení varianty, která je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného
rázu (estetické a pĜírodní hodnoty, VKP, ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické mČĜítko a vztahy) a pĜes
nČkteré silné vlivy na znaky a hodnoty krajinného rázu je možno ji považovat za pĜijatelnou z hlediska
ochrany krajinného rázu.“ Stavebník v této formulaci nevidí žádnou nekonzistentnost, neboĢ je jasnČ
uvedeno, že i pĜes nČkteré silné vlivy, lze považovat navrženou variantu trasy za pĜijatelnou. Odvolatelem
uvedená formulace „stavba bude mít silné vlivy na znaky a hodnoty krajinného rázu“ je jednak vytržena
z kontextu a dále upravena tak, že neodpovídá skuteþnému významu textu vyjádĜení. K pochybnosti
odvolatele týkající se neexistence veĜejného zájmu, uvádíme následující. Podle ustanovení §2 odst. 2 a §3
odst. 2 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon) v platném znČní se distribuce elektĜiny a
distribuce plynu uskuteþĖuje ve veĜejném zájmu. Distribuþní soustavou je pak vzájemnČ propojený soubor
vedení a zaĜízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zaĜízení 110 kV, která jsou souþástí pĜenosové
soustavy, a vedení a zaĜízení o napČtí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV
sloužící k zajištČní distribuce elektĜiny na vymezeném území ýeské republiky, vþetnČ systémĤ mČĜicí,
ochranné, Ĝídicí, zabezpeþovací, informaþní a telekomunikaþní techniky vþetnČ elektrických pĜípojek ve
vlastnictví provozovatele distribuþní soustavy; distribuþní soustava je zĜizována a provozována ve
veĜejném zájmu.
PĜedmČtná stavba je definována jako veĜejnČ prospČšná stavba ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 písm. l)
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a tato konkrétní stavba je v Zásadách územního rozvoje Jihoþeského kraje vymezena jako
veĜejnČ prospČšná stavba pro veĜejnou infrastrukturu urþená k rozvoji dotþeného území. V souladu se
základními požadavky na úþelné a hospodárné uspoĜádání území kraje byl pro tuto stavbu vymezen
koridor pro umístČní citovaného nadzemního vedení technické infrastruktury.
K poslední námitce pana MUDr. Lázniþky týkající se zásahu do vlastnických práv uvádíme, že stejnČ tak,
jako je v ListinČ základních práv a svobod zakotveno v þl. 11 vlastnické právo, je zde uvedeno též možné
vyvlastnČní a nucené omezení vlastnického práva. KonkrétnČ se jedná o þl. 11 odst. 4 ve znČní
„VyvlastnČní nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veĜejném zájmu, a to na základČ
zákona a za náhradu.“ Názor pana MUDr. Lázniþky, že souhlasné rozhodnutí by bylo v rozporu
s právním Ĝádem ýR, Ústavou ýR a Listinou základních práv a svobod je proto nesprávný.“
-K odvolání Ing. Ferdinanda Staska uvádí:
„K odvolání ze strany pana Ing. Ferdinanda Staska uvádíme, že všechny námitky jím vznesené,
rozebíráme ve výše uvedeném textu. Odkazujeme se tímto na argumenty uvedené v tomto vyjádĜení.“
ZávČrem stavebník uvádí: „Vzhledem k výše uvedeným skuteþnostem se domníváme, že podaná
odvolání nejsou dĤvodná.“
V této lhĤtČ se k odvolání písemným podáním ze dne 30. 1. 2018 vyjádĜil tento úþastník Ĝízení (Ing.
Josefa Hanzala, bytem U Pramene 2814/28, 370 06 ýeské BudČjovice) jako úþastník územního Ĝízení
(vlastník pozemku parc. þ. 2279 v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí). K odvolání uvádí: „PlnČ
souhlasím s pĜipomínkami všech 4 odvolatelĤ MUDr. Lázniþky, Ing. Doležalové, pana Haikla, MČstského
úĜadu Suchdol nad Lužnicí“.
V této lhĤtČ se k odvolání písemným podáním ze dne 30. 1. 2018 vyjádĜili i tito úþastníci Ĝízení (Ing.
Buhumil Kubát, nar. 24. 12. 1958, bytem K. UhlíĜe þ.p. 40, 370 06 ýeské BudČjovice a Ing. KvČtuše
Choutková, nar. 27. 8. 1961, bytem K. UhlíĜe þ.p. 2719/56, 370 06 ýeské BudČjovice) jako úþastníci
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územního Ĝízení (spoluvlastníci pozemku parc. þ. 603/9, 291 a objektu þ.p. 35 na pozemku parc. þ. 288
v obci Suchdol nad Lužnicí a kat. území HrdloĜezy u Suchdola nad Lužnicí). K odvolání uvádí:
„PlnČ se stavíme za odvolání obce Suchdol nad Lužnicí ze dne 1. 11. 2017, ve kterém mČsto Suchdol nad
Lužnicí jako úþastník Ĝízení nesouhlasí s vydáním územního Ĝízení pro výše uvedenou stavbu tak, jak je
navrženo v dokumentaci pro územní Ĝízení a požaduje, aby vedení 2 x 110 kV bylo v místČ vedení trasy
pĜes vymezené zastavČné území mČsta Suchdol nad Lužnicí v místní þásti mČsta a katastrálním území
HrdloĜezy u Suchdola nad Lužnicí kabelizováno (provedeno jako podzemní vedení).
OdĤvodnČní:
Domníváme se, že povinností stavebního úĜadu pĜi stavebním Ĝízení, není pouze sledování procesní
správnosti povolovacího Ĝízení, ale jeho snahou by mČlo být pĜedevším zamýšlenou stavbu provést
povolovacím Ĝízení tak, aby vyhovovala nejen stavebníkovi, ale i ostatním úþastníkĤm povolovacího
Ĝízení, a to zejména, pokud jsou k dispozici možná technická Ĝešení, které vedou ke splnČní požadavkĤ
všech zúþastnČných stran.
Na stranČ 32 územního rozhodnutí samotný úĜad konstatuje, (citujeme) „K zásahu do vlastnického práva
dojde, poklesu ceny nemovitostí a narušení kvality bydlení v pĜilehlém objektu þ.p. 35 nepochybnČ dojde,
tato skuteþnost bude dále Ĝešena a kompenzována stavebníkem.“
Poukazujeme pĜedevším na slova k narušení kvality bydlení nepochybnČ dojde. Je možné, tak jak stavební
úĜad ve svém vyjádĜení pĜedesílá, kompenzovat újmy stavebníkem (má na mysli zĜejmČ finanþní
kompenzaci) a to v pĜípadČ zásahu do vlastnických práv, þi poklesu ceny nemovitosti. Jakým zpĤsobem je
však možné finanþnČ kompenzovat narušení kvality bydlení? Není snad na místČ v tomto pĜípadČ využít
dostupné technické prostĜedky, které eliminují, pĜípadnČ zmírní nepĜíznivé vlivy na okolí zamýšlené
stavby? Jedním z nich je v tomto pĜípadČ neudČlovat výjimky v zastavČných oblastech a trasu provést jako
podzemní.
Je zĜejmé, že kabelizace vedení je investice finanþnČ nároþnČjší než vzdušné vedení. Stavební úĜad ve
svém vyjádĜení nám vysvČtluje, opČt na stranČ 32 územního rozhodnutí že o trase vedení jsme vČdČli
z návrhu ZÚR Jihoþeského kraje. Stavebník ale také vČdČl, kudy trasa vede a vČdČl, nebo mohl
pĜedpokládat, jaké finanþní nároky ho budou pĜi zvoleném umístČní þekat. Mohl tedy polohu trasy Ĝešit již
v dobČ vytváĜení plánu ZÚR Jihoþeského kraje, aby pro nČho byla finanþnČ ménČ nároþná.
Pokud tedy stavební úĜad ýeské Velenice ve svých rozhodnutích pĜehlíží stanovisko obce Suchdol nad
Lužnicí a i ostatních úþastníkĤ Ĝízení o kabelizaci vedení ve zmínČných úsecích, a zdĤvodĖuje je pouze
procesními dĤvody, nezbývá než vČĜit, že straní investorovi a soukromým firmám v ýeských Velenicích
tak, jak píše ve svém odvolání pan MUDr. Petr Lázniþka.
Stavební úĜad musí ještČ reagovat na výše uvedené skuteþnosti.
OhlednČ kabelizace a výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných
technických požadavcích na využívání území je vše podrobnČ popsáno stavebním úĜadem u odvolání
MČsta Suchdol nad Lužnicí.
Pro rekapitulaci celé záležitosti je, ale nutné uvést nČkolik faktĤ:
Z celkové délky 18,993 km je pouze þást vedení navržena v zastavČném území a to v obci a kat. území
Dvory nad Lužnicí, o délce 55,20 m (nejvČtší délka vedení na zastavČném území pod krajním vodiþem je
navržena 65, 30 m) a v zastavČném území obce Suchdol nad Lužnicí a kat. území HrdloĜezy u Suchdola
nad Lužnicí o délce 41,20 m a nejvČtší délka vedení na zastavČném území pod krajním vodiþem vedení
byla navržena 49,50 m. Vlastníci pozemkĤ, kteĜí byli úþastníky Ĝízení o udČlení výjimky souhlasili s tím
že, vedení v této þásti stavby bude navrženo vzdušné. V pĜípadČ, že by s tímto Ĝešením nesouhlasili musel
by stavební úĜad bez dalšího výjimku zamítnout a vedení by bylo v této þásti umístČno pod zem.
Vzhledem k tomu, že tak nestalo, prosím respektujme vĤli vlastníkĤ tČchto pozemkĤ, že chtČjí mít vedení
na svých pozemcích v zastavČné þásti obce v provedení nad zemí.
Stavební úĜad se domnívá, že není pĜinejmenším slušné, aby kdokoliv nutil vlastníky jiných pozemkĤ,
aby se rozhodly pro variantu vedení pod zemí. Jedná se o svéprávné úþastníky Ĝízení s vlastním názorem,
tak je respektujme.
Jiné zastavČné území se na trase stavby nenachází, zbytek trasy vedení je navrženo nezastavČným
územím obce, takže stavebnímu úĜadu není jasné o jakém zastavČném území je zde diskuze, když žádné
jiné není. V tomto smČru je tedy diskuse bezpĜedmČtná.
Stavební úĜad spoþítal, kolik úþastníkĤ územního Ĝízení požadovala provést vedení pod zem. Celkem jich
bylo šest vþetnČ MČsta Suchdol nad Lužnicí. Všichni úþastníci mají vedení 2 x 110 kV navržené
v nezastavČném území obce. Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úĜad respektoval názor úþastníkĤ
Ĝízení a to vČtšiny, které nevadí vedení umístit nad zem.
Variantou kabelizace vedení se stavební úĜad rovnČž zabýval, kabelové vedení u této stavby se v ýeské
republice provádí jen výjimeþnČ, pĜedevším v mČstských aglomeracích jako je Praha, Brno apod…
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V daném pĜípadČ ve volném terénu není k dispozici vhodná stabilizovaná trasa pro uložení kabelu 110
kV. Vkládání kabelĤ do venkovního vedení je problematické z hlediska ochrany tČchto kabelĤ pĜed
atmosférickým tlakem. NejchoulostivČjším místem na rozhraní jsou kabelové koncovky, které pĜedstavují
nejþastČjší místo poruch a dále pĜechodové komory a stanice.
Není tedy pravdou, že stavební úĜad pĜi umístČní stavby se zabýval pouze procesní þástí, ale zamýšlel se i
nad stavbou jakou takou, což je nejvíce patrné v odĤvodnČní rozhodnutí a zejména v námitkách.
Ke kompenzaci narušení bydlení apod. se stavební úĜad už znovu vyjadĜovat nebude, neboĢ platí, že se
jedná o právní vztah mezi stavebníkem a vlastníkem pozemkĤ (soukromoprávní vztah) a do toho stavební
úĜad nemĤže nijak vstupovat. Stavební úĜad si i nadále za svými vyjádĜeními ve vydaném rozhodnutí
stále stojí a nehodlá je nijak mČnit a dále již doplĖovat.
V této lhĤtČ se k odvolání písemným podáním ze dne 31. 1. 2018 vyjádĜil tento úþastník Ĝízení (Ing.
Ferdinand Stasek, nar. 16. 4. 1948, bytem Sídl. 9. kvČtna þ.p. 700, 378 06 Suchdol nad Lužnicí) jako
úþastník územního Ĝízení (vlastník pozemku parc. þ. 2291 v obci a kat. území Dvory nad Lužnicí a
pozemku parc. þ. 2706, 2462, 2567/1, 2461, 2460/1, 2583/1, 2582/1, 2578, 2622, 2584, 2633, 2168
v obci a kat. území Nová ves nad Lužnicí). K odvolání uvádí: „Se stejnopisem podaného odvolání
úþastníkĤ Ĝízení MUDr. Petra Lázniþky, Ing. Zuzany Doležalové, Milana Haikla a MČsta Suchdol nad
Lužnicí jako úþastník Ĝízení souhlasím“.
ZávČrem MČstský úĜad ýeské Velenice, stavební odbor, k celé vČci uvádí, že se snažil v rámci dobré
správy postupovat pĜi umisĢování stavby nestranČ, spravedlivČ a nikoho nepoškodit. V prĤbČhu Ĝízení i ve
vydaném napadeném rozhodnutí, se dále snažil úþastníkĤm Ĝízení a veĜejnosti, podrobnČ vysvČtlit a
zdĤvodnit všechny jejich pĜipomínky a námitky a v tomto duchu odĤvodnil i podaná odvolání a vyjádĜení
k odvolání.
Z dĤvodĤ výše uvedených navrhujeme, aby odvolací správní orgán odvolání zamítl a napadené
rozhodnutí potvrdil.

Ing. Lenka Kuþerová
Vedoucí stavebního odboru
„otisk úĜedního razítka“

PĜíloha pro odvolací orgán:
- správní spis ve vČci (celý spis).
- odvolání.
Toto sdČlení musí být vyvČšena na úĜední desce MČstského úĜadu ýeské Velenice, nejménČ po dobu 15
dnĤ ode dne vyvČšení tohoto rozhodnutí.
VyvČšeno dne : …………………
Sejmuto dne : …………………
Podpis a razítko : MČÚ ýeské Velenice:
MČÚ Suchdol nad Lužnicí
OÚ Nová ves nad Lužnicí
OÚ Dvory nad Lužnicí
Tato sdČlení musí být dle § 25 odst. 2 správního Ĝádu zveĜejnČno též zpĤsobem umožĖujícím dálkový
pĜístup na webových stránkách MČstského úĜadu ýeské Velenice a to po dobu, jak je výše uvedeno.
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Obdrží: (doporuþenČ do vlastních rukou)
Krajský úĜad - Jihoþeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního Ĝádu a
investic, IDDS: kdib3rr
a) Úþastníci Ĝízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: (doporuþenČ do vlastních rukou):
E.ON ýeské republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
b) Úþastníci Ĝízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: (doporuþenČ do vlastních rukou):
MČsto ýeské Velenice, IDDS: wwvb6dn
MČsto Suchdol nad Lužnicí, IDDS: rtrb2hz
Obec Dvory nad Lužnicí, IDDS: uz2ayqx
Obec Nová Ves nad Lužnicí, IDDS: rjabxai
c) Úþastníci Ĝízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: (doporuþenČ do vlastních rukou):
Správa železniþní dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm
Lesy ýeské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Správa a údržba silnic Jihoþeského kraje, IDDS: cadk8eb
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Pavel Novák, sídlištČ Na sadech þ.p. 187, 378 10 ýeské Velenice
ýeské dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Ing. Ferdinand Stasek, Sídl.9.kvČtna þ.p. 700, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Ing. Otomar PĜibyl, Vyšné þ.p. 64, Nové Hrady, 374 01 Trhové Sviny
František Adensam, Nová Ves nad Lužnicí þ.p. 25, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
Zdenka TĤnová, Rozseþ þ.p. 8, 588 66 Rozseþ u TĜešti
Ing. Antonín DvoĜák, MBA, Munice þ.p. 48, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Státní pozemkový úĜad, Krajský pozemkový úĜad pro Jihoþeský kraj, IDDS: z49per3
Bohumila KoláĜová, Dvory nad Lužnicí þ.p. 115, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Zuzana Doležalová, Dvory nad Lužnicí þ.p. 30, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Milan Haikl, Dvory nad Lužnicí þ.p. 30, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Hana Korbelová, J. Opletala þ.p. 824/71, 370 05 ýeské BudČjovice
František Drnek, Vitorazská þ.p. 105, 378 10 ýeské Velenice
František Košina, Písecká þ.p. 1054/4, 370 11 ýeské BudČjovice
František Círal, Dvory nad Lužnicí þ.p. 38, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Marie Trmalová, Palackého þ.p. 386, 378 10 ýeské Velenice
Jaroslav Deutsch, Trpnouze þ.p. 102, 374 01 Hranice
Jan Kadlec, Dvory nad Lužnicí þ.p. 23, 378 06 Dvory nad Lužnicí
RĤžena Klusáþková, Husova þ.p. 244, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
JiĜí Hoffmann, SídlištČ Vajgar þ.p. 696, 377 01 JindĜichĤv Hradec
Jana Jurášová, Nejedlého þ.p. 531, 363 01 Ostrov
Lenka Mášova, Hamerská þ.p. 331, Janov, 435 42 Litvínov 8
Hana Šašková, K Louþkám þ.p. 1670, 436 01 Litvínov
Karel Šebesta, Lužnická þ.p. 148, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Petr Šebesta, HrdloĜezy þ.p. 80, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Eva Štefková, Mnich þ.p. 47, 378 21 Kardašova ěeþice
Pavel Macho, Dvory nad Lužnicí þ.p. 65, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Marcela Machová, Dvory nad Lužnicí þ.p. 65, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Josef Círal, Dvory nad Lužnicí þ.p. 82, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Ludmila Círalová, Dvory nad Lužnicí þ.p. 82, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Ing. Martin Kouklík, Na Spojce þ.p. 1075/3, 251 01 ěíþany
Ing. Josef Hanzal, U Pramene þ.p. 2814/28, 370 06 ýeské BudČjovice 6
RĤžena Nováková, SpáleništČ þ.p. 91, 378 07 Rapšach
Marie BaštýĜová, sádl. 9. kvČtna þ.p. 706, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Jana Chmelová, Pražská þ.p. 2304/69, 370 04 ýeské BudČjovice 4
Julie Mašterová, Jarní þ.p. 391/9, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Jana Nekolová, sídl. Na Pražské þ.p. 752, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Stanislav Tomek, Netolická þ.p. 1144/3, 370 05 ýeské BudČjovice
Jan Liška, Zahradní þtvrĢ þ.p. 340, 373 33 Nové Hrady
David Winkler, TušĢ þ.p. 140, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Ing. Jan Kaþerovský, SoubČžná þ.p. 799, 379 01 TĜeboĖ
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Lukáš Fiala, Na RybárnČ þ.p. 1716/23, 500 02 Hradec Králové
Jaroslav Sazma, Halámky þ.p. 90, Suchdol nad Lužnicí
Ing. KvČtuše Choutková, Karla UhlíĜe þ.p. 2719/46, 370 09 ýeské BudČjovice
Ing. Buhumil Kubát, Karla UhlíĜe þ.p. 1094/40, 370 09 ýeské BudČjovice
Hana Urbanová, Ledenická þ.p. 1992/61, 370 06 ýeské BudČjovice
Ladislav Tomáš, Bezdrevská þ.p. 1125/27, 370 11 ýeské BudČjovice
ZdenČk Tomáš, sídlištČ Na sadech þ.p. 186, 378 10 ýeské Velenice
Jan Volf, Halámky þ.p. 78, 378 06 Halámky
Jan Prokeš, Halámky þ.p. 95, 378 06 Halámky
Lenka Prokešová, Halámky þ.p. 95, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Jan Tetík, HrdloĜezy þ.p. 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Milena Hojková, Vitorazská þ.p. 5, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Marie Krejþí, SídlištČ 17. listopadu þ.p. 568, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
RĤžena Písecká, Husova þ.p. 110, 378 42 Nová Vþelnice
Pavla Kulišová, 28. Ĝíjna þ.p. 253, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Bc. JiĜí Nestával, Zlukov þ.p. 64, 391 81 Zlukov
Adolf Sazma, PrĤbČžná þ.p. 592/3, 370 04 ýeské BudČjovice
Zuzana Bínová, U TĜí dubĤ þ.p. 2514/3, 370 10 ýeské BudČjovice
RybáĜství Nové Hrady s.r.o., IDDS: ecrvpm9
HĜebþín Obora spol. s.r.o., IDDS: 6mz4mcv
Josef DvoĜák, Cep þ.p. 40, 379 01 Cep
Josef Záviš, Žižkova þ.p. 825, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Hana Setlová, Žižkova þ.p. 74, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
JiĜí Kušner, Žižkova þ.p. 49, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Milan Záviš, Žižkova þ.p. 106, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Milan Šebesta, TušĢ þ.p. 118, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
JiĜí Homolka, Žižkova þ.p. 460, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Ing. Ludvík Smolek, Puklicova þ.p. 926/51, 370 04 ýeské BudČjovice
Stanislav Klusáþek, Husova þ.p. 244, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
František Mikl, Žižkova þ.p. 45, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Karel Smolek, Žižkova þ.p. 41, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Anna Smolková, Žižkova þ.p. 41, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Josef Šimánek, Žižkova þ.p. 640, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Karel Joch, Žižkova þ.p. 34, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Ing. Pavel Gross, Žižkova þ.p. 33, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Libuše Grossová, Žižkova þ.p. 33, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Mgr. Radek Douda, Šípková þ.p. 1612/17, 370 05 ýeské BudČjovice
Ing. Josef Kalát, CSc., Kralupská þ.p. 2/47, Fa Rentia-RuzynČ, 161 00 Praha 6
Mgr. Marie ml. Kalátová, Žižkova þ.p. 29, Suchdol nad Lužnicí
Mgr. Jana Schnelzerová, J. Opletala þ.p. 822/67, 370 05 ýeské BudČjovice
JiĜí Kalát, Žižkova þ.p. 623, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Petra Šimeþková, PĜedboĜ þ.p. 12, 392 01 Choustník
Ing. František KandČra, Žižkova þ.p. 27, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Jana Hajná, Žižkova þ.p. 26, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Jan Hajný, Žižkova þ.p. 26, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
SKURA s.r.o., IDDS: ww72rcc
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
ýSOB Advisory a.s., IDDS: jvsdmtn
Agentura Ochrany PĜírody a Krajiny ýeské Republiky, IDDS: dkkdkdj
Mgr. Marie st. Kalátová, Žižkova þ.p. 29, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
K + K BĜilice spol. s r.o., IDDS: fesen44
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IDDS: kvic2kz
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Všeobecná zdravotní pojišĢovna ýeské republiky, IDDS: i48ae3q
Okresní správa sociálního zabezpeþení Most, IDDS: d4mac7a
Petra Stellnerová, Žižkova þ.p. 57, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Ing. Stanislav Stellner, Žižkova þ.p. 57, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
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Tamara Vopelková, Revoluþní þ.p. 228, 378 10 ýeské Velenice
Jana Cimlová, Dvory nad Lužnicí þ.p. 95, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Jaroslava Nováþková, Nová Cejle þ.p. 586, 378 10 ýeské Velenice
Josef Couf, Družstevní þ.p. 422, 378 10 ýeské Velenice
Jana Coufová, Družstevní þ.p. 422, 378 10 ýeské Velenice
Erste leasing a.s., IDDS: e87f6c2
Bohemia Faktoring, s.r.o., IDDS: ipar9gx
Finanþní úĜad pro Ústecký kraj, IDDS: qjfn2bj
REAL PLAN s.r.o., IDDS: y7xtjfe
ěímskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, Husova þ.p. 142, 379 01 TĜeboĖ
Marie Linhartová, Sluneþná þ.p. 968/1, 370 01 ýeské BudČjovice 1
Pavel Korbel, ýéþova þ.p. 734/35, 370 04 ýeské BudČjovice 4
ýCE Reality a.s., IDDS: ek994ia
Stanislav Macho, Halámky þ.p. 4, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Milan Dušek, Palackého þ.p. 233, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
BIO TOP s.r.o., IDDS: yrtrrvh
MUDr. Petr Lázniþka, IDDS: crwmbxk
Mgr. Ing. Radka Vegrichtová, U Nemocnice þ.p. 487, 377 01 JindĜichĤv Hradec 1
Daniel Jakab, Plojharova þ.p. 4, 160 00 Praha 6
Tereza Jakabová, Plojharova þ.p. 1098/4, Praha - BĜevnov, 162 00 Praha 6
Radim KotČra, M. Chlajna þ.p. 1295/8, 370 05 ýeské BudČjovice
František Dobrota s.r.o., IDDS: mxg65py
d) Úþastníci územního Ĝízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a veĜejnosti: (veĜejnou
vyhláškou)
-Obec a kat. území ýeské Velenice:
1097/45, 1069/52, 2516/29, 1067/47, 1067/28, 1067/27, 2341/1, 2340/1, 1066/133,
-Obec a kat. území Nová Ves nad Lužnicí:
499/1, 1269, 523/30, 523/27, 499/15, 1231/1, 499/16, 523/11, 523/10, 523/3, 1270/11, 1268, 523/5,
1270/14, 2351, 682, 2272/1, 677/3, 2685, 676/2, 678/1, 676/1, 2581/3, 2176, 729/4, 729/29, 729/28,
729/32, 729/2, 781/2, 2031, 2030, 795/33, 2010, 2213, 2607, 2417, 1270/1, 2601, 2629, 2145, 2144,
2143, 2146, 2600, 2599, 2591, 2072, 2054, 2139, 2452, 2451, 2377, 2220, 1313, 1312
- Obec a kat. území Dvory nad Lužnicí:
991, 969, 2302, 2065, 1032/1, 1722, 897/1, 2041, 2038, 904, 2033, 2034, 1787, 1785, 2032, 1961, 863/1,
1753, 2011, 1684, 2137, 2263, 1707, 809, 2135, 2136, 1731, 1728, 818, 2253, 1760, 624, 1031, 1032/2,
785, 794/5, 1869, 2175, 2273, 2057, 2058, 1590, 1593, 2277/1, 2058, 1726, 1596, 1888, 1904/1, 2060,
2283, 2297, 1874, 1873, 521, 1696, 1695, 2348, 1750, 539/1, 539/2, 1699/2, 1697/2
-Obec Suchdol nad Lužnicí a kat. území HrdloĜezy u Suchdola nad Lužnicí:
332/2, 291, 596, 599/3, 601/5, 601/4, 601/3, 593/2, 588/2, 580/109, 583/2, 580/126, 512/6, 572/2, 573,
572/1, 574/3, 578/4, 484/7, 578/2, 577/1, 332/27, 295, 289, 288
-Obec a kat. území Suchdol nad Lužnicí:
3193, 3346, 3194, 3091, 3207, 3092, 3222, 3212, 3107, 3099, 3114, 3115, 3119, 3127, 3138, 3263, 3267,
3271, 3275, 3268, 3270, 3492, 3493, 3498, 3500, 3628, 3620, 1954/4, 1955, 1954/2, 1972/14, 1972/16,
3615, 3622, 3621, 1938/10, 3619, 3618, 3609, 3605, 3731, 3732, 3601, 1855/13, 1855/12, 1938/9, 3727,
3838, 3837, 3839, 3836
ýD Telematika, Poboþka ýeské BudČjovice, IDDS: dgzdjrp
HospodáĜský park ýeské Velenice, akciová spoleþnost, IDDS: tmpefir
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Servisní, s. r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON ýeské republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
ýEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
LB MINERALS, s.r.o., IDDS: 2ckhwq6
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

