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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou
na základě plné moci zastupuje EQUANS Services a.s., IČ0 26121603, Lhotecká 793/3, Praha 4 Kamýk, 143 00 Praha 412, jako nástupnická organizace ENGIE a.s. (dále jen "žadatel") podal dne
6.4.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Strýčkovy- kNN od TS PB 1030 k
č.p.24 IE-12-6009748, Strýčkovy na pozemcích: st. p. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 64, 68,
parc. č. 500/1, 503, 510/4, 510/6, 510/12, 510/13, 510/15, 510/18, 510/19, 514/3, 514/5, 514/7, 564/2,
568/2, 568/4, 568/5, 570, 574/5, 574/9, 627/3, 1387, 1390, 1392, 1393, 1416/2, 1418, 1419/1, 1419/2,

1421, 1422, 1423, 1425, 1591 v katastrálním území Strýčkovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řÍZení.

Stavba obsahuje:
Liniovou stavbu energetiky o celkové délce 650 m, s demontáží stávajícího venkovního vedení
distribučních sítí a opravou trafostanice PB-1030. Dále bude provedena demontáž střešníků a
ocelových konzolí. Původní nadzemní vedení NN v části dotčené výstavbou zemního kabelového
vedení NN bude demontováno, včetně podpěrných bodů a pokládkou nového zemního kabelového
vedení NN, bude provedena výměna vedení na stávajících odběrných místech a vytvoření nových
přípojkových a rozpojovacích skříní v dané lokalitě. V rámci stavby bude provedeno uložení nové
trubky HDPE určené pro optické vedení.
V rámci komplexní opravy trafostanice PB-1030, vznikne provizorní trafostanice na pozemku č.
1423, která bude tvořena jednosloupovou trafostanicí z betonového podpěrného bodu. Umístění
provizorní trafostanice je plánováno na dobu zhruba 6 měsíců.
V rámci výstavby na dotčených pozemcích vznikne při pokládce nových kabelů NN (včetně
výstavby pilířů) ochranné pásmo Im od krajního kabelu na každou stranu v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb. §46.
Městský úřad v Rožmitále pod Třemšínem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l
stavebního zákona, zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, ve kterém upouští od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky
do

15 dnů od doruěení tohoto oznámení

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Rožmitále pod Třemšínem, odbor
výstavby a životního prostředí, úřední dny Po a St 7:30 - 11 :30, 12:30 - 17:00).
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Pozemky: st. p. 85, parc. č. 564/1, 568/3, }378, 1380, 1383, 1388, 1389, 1409, 1416/l v katastrálním

území Strýčkovy

účastníci řízení s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám - veře3nou vyhláškou
Strýrckovy č.p. 56, Rožmitál pod Třemšínem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
ffl'

Vyvěšeno dne: ..':.

/ i ťtí a
L(-'

Sejmuto dne:
/Ť

MĚSTSKÝ ÚŘAD,," ,.-

7

odbor výstavby a Životního
Romitál pod Třemšín3

{

26242 ,..::=
y

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

