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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

veřejnou vyhláškou 
 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.3.2019 podala společnost 

C-Energy Planá s.r.o., IČO 25106481, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

horkovod, přeložka vodovodu, sekundární horkovod, přípojka vodovodu, kanalizační přípojka, 

výměníková stanice Kaňka, (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 159, 3016, 3111/1, parc. č. 74/2, 

74/154, 74/159, 74/161, 74/162, 74/178, 146/2, 173/2, 175/1, 177/1, 177/6, 178/7, 187/1, 187/3, 187/9, 

187/11, 217/9, 368/1, 368/4, 368/6, 375/1, 384/1, 399/1, 765/1, 765/5, 777/1, 777/2, 777/3, 777/4, 777/5, 

820/3, 821/4, 830/6, 831/2, 997/1, 1050/2, 1050/3 v katastrálním území Sezimovo Ústí, parc. č. 5913/195, 

5913/196, 5913/208, 5913/211, 5913/277, 5913/278, 5934/50, 5934/59, 5934/65, 5934/72, 5934/73, 

5934/127, 5934/139, 5934/140, 5934/141, 5934/153, 5967/25, 5967/36, 5967/37, 5967/46, 5967/47, 

5967/49, 5967/56, 5967/57, 5967/58, 5967/59, 5973/1 v katastrálním území Tábor. 

 

Popis umisťované stavby: 

Záměrem investora je vybudování horkovodu z objektu společnosti C-Energy Planá s.r.o. do objektu 

bývalé základní školy ve Světlogorské ulici v Táboře. Nově realizovaná trasa začíná lomovým bodem L2. 

Trasa k bodu L2 vyžaduje pouze udržující práce a není předmětem tohoto povolení.  

Horkovod, výměníková stanice Kaňka, sekundární horkovod, přípojka vodovodu, kanalizační přípojka 

jsou realizované jako stavby dočasné, tzn. do 30.6.2040.       

ČÁST 1 - katastrální území Sezimovo Ústí - na pozemku parc. č. 831/2, lomový bod L2, bude 

umístěno předizolované potrubí horkovodu 2x DN 300, dále bude trasa horkovodu umístěna přes 

lomové body L3, L4, na pozemku parc. č. 187/1. V trase L4 – L5 bude pod pozemkem parc. č. 820/3 

proveden protlak o délce 25m. Startovací jáma o základních rozměrech 6x3,5x2,4 m bude uložena na 

pozemku 187/11, koncová jáma bude na pozemku 187/1 o základních rozměrech 3x2,5x3,1 m.  

Potrubí bude uloženo v hloubce 1,7 m do ocelových  chrániček DN 700, přičemž vrch chráničky bude 

1,6 m pod povrchem komunikace parc. č. 187/1 a 820/3 a 187/11. Dále bude potrubí horkovodu 

uloženo na pozemku parc. č. 187/11, pod stavbou parc. č. 3016 bude proveden protlak v délce 11,5 m. 

Startovací jáma bude umístěna na pozemku parc. č. 187/11 o základních rozměrech 4,5x8x2,7 m. 

Cílová jáma bude umístěna na pozemku parc. č. 187/9 bude o základních rozměrech 3x2x3. Protlak 

bude proveden v hloubce 1,34 m a potrubí horkovodu bude uloženo do ocelové chráničky 2x DN 700, 

v délce 11,5 m. Dále bude potrubí uloženo na pozemku parc. č. 187/9. Na pozemku parc. č. 187/3 
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bude proveden protlak pod pozemky parc. č. 765/5 a 765/1 – v lomovém bodě  L8 bude provedena 

startovací jáma 7,5 x 3,5 x 5,1m a v bodě L7 koncová jáma 3x2x7,2 m. Horkovod bude uložen 

v hloubce 2,5 m v ocelové chráničce o prům. 2x DN 700 a v délce 26 m. Horní hrana potrubí bude 2,2 

m od vrchu pražce kolejí. Dále bude horkovod uložen v pozemcích 777/4, 777/3, 821/4, 368/4 – 

lomové body L9 – L13.  

ČÁST 2 - katastrální území Sezimovo Ústí – V trase L13a, L15, L15a, L 15 bude horkovod uložen na 

pozemcích parc. č. 777/2, 178/7, 177/6. Na pozemku parc. č. 368/4 bude proveden protlak pod Kozským 

potokem. Na pozemku parc. č. 175/1 bude provedena startovací jáma o základních rozměrech 

7,5x3,5x3,25 m, na pozemku parc. č. 368/4 bude umístěna  jáma koncová o základních rozměrech 

3x2x4m. Protlak 2x DN 700 bude proveden v hloubce 1 m od dna Kozského potoka.  Délka protlaku 

bude 22,2 m. Dále bude horkovod uložen v pozemcích parc. č. 368/1, 1050/2, 1050/3 a 368/6 – Lomové 

body L16 – L22 

ČÁST 3 – katastrální území Sezimovo Ústí -  Na pozemku parc. č. 368/6 – L22 bude provedena koncová 

jáma 2,24 x1,14x3,3 m. Koncová jáma bude umístěna na pozemku parc. č. 368/6 a bude o základních 

rozměrech 2x3x2,25 m. Protlak bude proveden z potrubí 2x DN 700, přičemž min. krytí bude 1,7 m od 

horní hrany chráničky k povrchu komunikace parc. č. 368/1. Délka protlaku bude 20,4 m. Horkovod bude 

dále uložen v pozemcích parc. č. 74/2, 74/159, 74/162, 5967/37- lomové body L25.  

ČÁST 4 – katastrální území Tábor - horkovod bude umístěný na pozemcích parc. č. 5967/59, 5967/58, 

5967/25, 5967/57, 5967/47, 5967/46, 5973/1, 5934/73 – Lomový bod L25 – L30. Na pozemku parc. č. 

5967/57 bude z potrubí 2x DN 80  provedena odbočka, která bude na pozemku parc. č. 5967/56 zaústěna 

do nové výměníkové stanice.  

Výměníková stanice bude o základních rozměrech 6,1x4,8x2,3 m, jakožto nadzemní objekt 

kontejnerového provedení. Z výměníkové stanice, z její jižní obvodové stěny bude vyústěna plastová 

kanalizační přípojka DN 150 a bude zaústěna do veřejného splaškového kanalizačního řadu BE 300, 

uloženého v pozemku parc. č. 5967/57. Kanalizační přípojka bude uložena ve výkopu v nezámrzné 

hloubce 1,5 - 2,5 m na pískové lože. Celková délka kanalizační přípojky bude 6,6 m.  

Z veřejného vodovodního řadu DN 150, uloženého na pozemku parc. č. 5967/36 je vyústěna vodovodní 

přípojka (V1, V2, V3) do nové výměníkové stanice, která bude provedena plastovým potrubím IPe 32. 

Bude uložena na pozemcích parc. č. 5967/25, 5967/57 a na pozemku parc. č. 5967/56 bude zaústěna do 

výměníkové stanice její východní obvodovou stěnou. Souběžně s vodovodní přípojkou bude ze 

stávajícího teplovodu ve správě společnosti Bytes Tábor a.s., na pozemku parc. č. 5967/25 provedeno 

předizolovaným potrubím 2x DN 100 vyústění sekundárního teplovodu, který bude uložen na pozemku 

5967/57 v hloubce 1,5 m. na pískové lože a na pozemku parc. č. 5967/56 bude zaústěno do výměníkové 

stanice, její východní obvodovou stěnou. Celková délka sekundárního teplovodu je 6,6 m. 

ČÁST 5 – katastrální území Tábor – Varšavská ulice – na pozemku parc. č. 5967/47 bude provedena 

startovací jáma o základních rozměrech 6x3,5x2,5m. Na pozemcích parc. č. 5934/65 a 5934/73 bude 

umístěna koncová jáma 3x2x2,5 m.  Délka protlaku bude 23 m. Minimální krytí od chráničky protlaku 

bude1,2 m k vrchu komunikace. Horkovod bude dále uložen v pozemcích parc. č. 5934/72, 5934/65, 

5934/59, 5934/73 a na pozemku parc. č. 5934/65 bude realizována koncová jáma o rozměrech 3x2,5x3,1 

m. Pod ulicí Berlínská bude proveden protlak pomocí potrubí 2xDN 700 o celkové délce 23 m. Startovací 

jáma bude umístěna na pozemcích parc. č. 5934/65 a 5934/59  bude provedena o velikosti 7,5 x 3,5 x 2,4 

m. Koncová jáma o základních rozměrech 3x2,5x3,1m bude umístěna na pozemcích parc. č. 5934/50 a 

5934/141.  Dále bude horkovod uložen na pozemcích parc. č. 5934/127, 5934/139, 5934/140, 5913/211. 

Na pozemku parc. č. 5934/140 bude umístěna startovací jáma, o základních rozměrech 7,5x3,5x3 m. 

Délka protlaku bude 19,8m. Horní hrana protlaku bude uložena 1,4 m pod stávající komunikací. Na 

pozici L 40 bude horkovod zaústěn do stávajícího kanálu, kterým je veden stávající teplovod. Z tohoto 

kanálu na pozemku parc. č. 5913/195, pozice O2 bude přes pozemek parc. č. 5913/196 provedeno 

vyústění horkovodu, které bude zaústěno na pozemku parc. č. 5913/195, pozice č. L52 do stávajícího 

kanálu, kde je uložen stávající teplovod. V protlacích bude součástí protlaku i 2 ks chráničky DN 40 

s datovými kabely. Ve volném terénu budou chráničky datových kabelů uloženy ve výkopu nad vratným 

potrubím a obsypány pískem.  Přeložka vodovodu bude umístěna na pozemku parc. č. 74/159, kat. 

území Sezimovo Ústí, v bodech P1 – P2, bude provedena plastovým potrubím 110 x 10, v délce 31,4 m.   

Přeložka vodovodu bude uložena na pískový podsyp v hloubce 2,1 m, nad potrubím bude uložen 

signalizační vodič.  

V rámci stavby, bude realizována přípojka NN, kterou bude v samostatném řízení povolovat společnost 

E.ON Distribuce, na základě doložené smlouvy o připojení.  
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Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa. Ing. 

Josef Hejný – Energo, IČO 638 70 843, Třebízského 912, Tábor z 10/2018 – autorizace Ing. Josef 

Hejný, ČKAIT 0100756. 

2. Stavba horkovod, přeložka vodovodu, sekundární horkovod, přípojka vodovodu, kanalizační 

přípojka, výměníková stanice Kaňka, bude umístěna na pozemcích st. p. 159, 3016, 3111/1, parc. č. 

74/2, 74/154, 74/159, 74/161, 74/162, 74/178, 146/2, 173/2, 175/1, 177/1, 177/6, 178/7, 187/1, 187/3, 

187/9, 187/11, 217/9, 368/1, 368/4, 368/6, 375/1, 384/1, 399/1, 765/1, 765/5, 777/1, 777/2, 777/3, 

777/4, 777/5, 820/3, 821/4, 830/6, 831/2, 997/1, 1050/2, 1050/3 v katastrálním území Sezimovo Ústí, 

parc. č. 5913/195, 5913/196, 5913/208, 5913/211, 5913/277, 5913/278, 5934/50, 5934/59, 5934/65, 

5934/72, 5934/73, 5934/127, 5934/139, 5934/140, 5934/141, 5934/153, 5967/25, 5967/36, 5967/37, 

5967/46, 5967/47, 5967/49, 5967/56, 5967/57, 5967/58, 5967/59, 5973/1 v katastrálním území Tábor 

dle přiložených situací a seznamu souřadnic, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (C2 – 

katastrální situační výkres úsek KÚ Sezimovo Ústí – část 1 č.v.02, C2 – katastrální situační výkres 

úsek KÚ Sezimovo Ústí – část 2 č.v.03, C2 – katastrální situační výkres úsek KÚ Sezimovo Ústí – 

část 3 č.v.04, C2 – katastrální situační výkres úsek KÚ Tábor Moskevská a Helsinská ulice (část 4) 

č.v.05, katastrální situační výkres úsek KÚ Tábor Bělehradská a Světlogorská ulice (část 5) č.v.06). 

3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících 

inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich 

majiteli a správci. 

4. V zájmovém území se nachází zařízení ve správě společnosti Nej.cz a je nezbytné dodržet 

následující: Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržovat ustanovení všeobecných 

podmínek ochrany SEK společnosti Nej. cz s.r.o. a vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení 

konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka pověřeným 

ochranou sítě (dále jen „POS“). Ing. Tomáš Málek, tel. 775332255.  
5. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK). 
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pří provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikaci (PVSEK) a 

nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo 

zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými 

právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 

oboru stavebnictví a technologickými postupy. 

c) Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je 

povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

d) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

e) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 

vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly 

činnosti provádět. 

f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 

provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 

sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, 

činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 

PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 

prověšení, poškození a odcizení. 

h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 



Č.j. METAB 28483/2019/SÚ/HDrh str. 4 

 
oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 

souhlas k pokračování v pracích. 

i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na 

ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 

technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až 

poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 

pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 

zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů atd.). 

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 

takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být 

vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 

manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 

optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 

od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 724 216 554 nebo v 

mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. 

o) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu 

dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená 

třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby 

(projektové, realizační, koordinační atp.). 

Křížení a souběh se SEK 

p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 

infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat SEK v 

zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m 

na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

q) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 

umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely 

SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 

m. 

r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 

apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 

kontaktovat POS. 

s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 

zabetonováním). 

6. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází majetek správce Ředitelství silnic a dálnic ČR a 

je nezbytné dodržet následující:  Zhotovitelem bude předložen nivelační protokol s vyznačením 

souřadnice Z, ze kterého bude zřejmé hloubkové uložení zařízení v pozemku ŘSD. Celý silniční 

pozemek bude uveden do původního stavu, nezávadného stavu.  

7. V zájmovém území výše uvedené stavby budou dotčeny práva správce povodí – Povodí Vltavy. A je 

nezbytné splnit následující: Veškerý přebytečný výkopek bude odstraněn z koryta vodního toku a ze 

záplavového území. Výkopy pro startovací a výstupní jámu protlaku budou prováděny tak, aby 

nedošlo k zásahu do koryta vodního toku a k jeho poškození. Zahájení a ukončení prací požadujeme 

oznámit na Povodí Vltavy, státní podnik. A zároveň pozvat k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Provoznímu středisku Lužnice ve Veselý nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku předáno 

zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem 

v digitální formě. Stavbou dotčené pobřežní pozemky budou po ukončení prací uvedeny do řádného 

stavu, obě jámy protlaku budou vyplněny původním zemním materiálem, zhutněny a povrch 

ohumusován a oset.       
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8. Výše uvedenou stavbou budou dotčeny pozemky, ve správě společnosti Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje závod tábor, která má zřízeno právo hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví 

Jihočeského kraje a je nezbytné dodržet následující: Zhotovitel stavby min. 21 dní před zahájením 

stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. PO 

vydání rozhodnutí protokolárně převezme silnici do svého užívání. Před zasypáním výkopů, 

startovacích a cílových jam bude přizván pověřený pracovník SÚS JčK závodu Tábor (p. Dařena tel. 

721649241) na kontrolu hloubky uložení. Po ukončení prací zhotovitel protokolárně předá silnici zpět 

SÚS JčK závodu Tábor.  

9. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VVN, podzemní vedení VN, distribuční trafostanice 

VN/NN, podzemní vedení NN, podzemní sdělovací vedení, nadzemní sdělovací vedení ve správě 

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou 

ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném 

zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného 

souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 

kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by 

mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či 

majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 

b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

pare prováděcí dokumentace. 

c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně 

kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. 

d) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 

mechanismů s nejvyšší opatrností. 

e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 

pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 

vytýčení nebo po jeho odkrytí.  

f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

g) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního 

vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen 

RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 

ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude 

před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího 

podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 

i) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 

nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za 

beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a 

vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. 

j) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního 

uzemňovacího vedení. 

k) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování 

ECD na telefonní číslo 800 225 577. 

10. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod VTL, plynovod STL, plynovod NTL, 

regulační stanice VTL/STL, regulační stanice STL/NTL společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). 
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Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni 

dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke 

škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno: 

a) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí 

dokumentace a jeho vyznačení viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či 

souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na 

staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

b) Objednání přesného vytýčení trasy vedení v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné trasu 

plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí 

plynovodu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR. 

c) Prokazatelně seznámit pracovníky vykonávající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení. 

d) Provádění prací v souladu s ČSN 73 3050 (NTP, STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, 

VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem). 

 e) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho 

poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho 

odkrytí. 

f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady 

investora stavby. 

g) Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev budou 

přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole, o které bude proveden zápis. 

Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení nebo navýšení terénu. 

h) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, po 

předchozí dohodě s oddělením Rozvoje a výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu. 

i) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na telefonní 

číslo 1239. 

j) Křížem horkovodu s plynovody požadujeme, tak jak bylo domluveno, řešit následovně: Horkovod se v 

místě křížení s plynovodem bude opatřen chráničkou o minimálním přesahu 2 metry na každou stranu, čela 

chrániček budou utěsněna a do poklopu v komunikaci, či sloupkem bude realizován kontrolní vývod 

(čichačka) pro identifikaci poruchy horkovodu. Minimální vzdálenost v křížení mezi chráničkou horkovodu 

a plynovodem 0,3 metru. 

k) V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy 

podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných 

pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit 

toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.  

11. V zájmovém území se nachází vedení veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Planá nad 

Lužnicí a je nezbytné dodržet následující:  

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: ředitel společnosti Bc. Ladislav 

Havlíček - tel. číslo: 731 677 201, pověřený pracovník na úseku elektro Jakub Sepeta - tel. číslo: 737 

089 684 

Podmínky: 

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba (dále jen „Stavebník") je povinen při provádění jakýchkoliv 

činností, zejména stavebních nebo jiných prací, pří odstraňování havárií a projektování staveb, řídit 

se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 

praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 

nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti Technické služby Planá nad 

Lužnicí s.r.o. (dále jen „TSM"). 

V případě provádění zemních prací v blízkosti kabelu veřejného osvětlení musí být trasa kabelu 

vytyčena. Vytyčení kabelu provedou pracovníci Technických služeb Planá nad Lužnicí s.r.o. ve 

všední den od 6.30 do 15.00 po telefonické domluvě na tel.č. 731 677 201 nebo na mailové adrese 

havlicek@plananl.cz. Žádost o vytyčení kabelu je nutno oznámit nejdéle 5 dnů před dnem vytyčení. 

S vytyčenou trasou kabelu budou prokazatelně seznámeny všechny osoby provádějící výkopové a 

zemní práce. Vytyčení je zpoplatněno částkou 20 Kč bez DPH za každý metr trasy a příslušnou 

cenou za dojezdové kilometry dle Ceníku Technických služeb Planá nad Lužnicí s.r.o. platného pro 

příslušný rok. 

mailto:havlicek@plananl.cz
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Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo k 

poškození nebo zamezení přístupu k danému zařízení. V případě, že dojde ke křížení nebo souběhu s 

vedením sítě veřejného osvětlení, je stavebník povinen provádět výkopové práce šetrně a bez použití 

mechanizace nebo nevhodného nářadí. 

Stavebník je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu 

stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. 

Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a 

demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny 

stavebníkem stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy 

týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník povinen oznámit správci. 

V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je 

stavebník povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů. Betonové a dřevěné 

stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci. 

V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní 

zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace. 

Po dobu prováděni stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin 

denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení. Při stavbě 

respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení." 

Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník povinen tuto skutečnost 

oznámit neprodleně na tel. číslo 731 677 201 (ředitel společnosti), případně na tel. číslo 737 089 684 

(pověřený pracovník na úseku elektro). Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo 

jiného příslušenství zařízení. Veškeré náklady na opravy řádně nahlášených poškození, způsobených 

v souvislosti s prováděním stavby budou vymáhány po stavebníkovi ve výši skutečně vynaložených 

nákladů na opravu. V případě, že nebude poškození zařízení správce ohlášeno v souladu s tímto 

odstavcem, bude viníkovi poškození přičtena pokuta dle oprávnění správce odst. 8. 

Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník funkční zařízení protokolárně správci. 

Správce se zavazuje funkční zařízení s potřebnými doklady přijmout. 

V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení 

(VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka k odkrytí nebo 

výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník tak, aby tuto správce obdržel 

minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného 

termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy. 

V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník povinen odkrýt kabel za účelem kontroly 

na své náklady v místech určených správcem. 

Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník povinen postupovat 

tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení 

správce je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

Stavebník je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad 

rámec těchto podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce. 

12.V zájmovém území předmětné stavby se nachází VO a SO, ve správě společnosti ELTODO 

OSVĚTLENÍ. s.r.o. Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou 

poškozeno. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správci V.O. přístupné a ovladatelné 24 hod. 

denně, neboť povinnosti správce majetku je zajistit funkčnost zařízení. V průběhu realizace stavby musí 

investor zajistit ochranu stávajícího veřejného nebo slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti 

stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. Veškeré další zásahy do 

stávajícího zařízení VO a SO včetně přeložek a demontáží musí být předem projednány se společností 

ELTODO OSVĚTLENÍ. s.r.o. Při stavbě je nezbytné respektovat ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení.    

13. V zájmovém území se nachází kabel veřejného osvětlení a světelné signalizace křižovatek ve správě 

společnosti Technické služby Tábor s.r.o. Před zahájením výkopových prací je nezbytné požádat o 

vytýčení kabelů.  

14. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit. 

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané 
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nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Po vytyčení je žadatel povinen předložit k 

odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace. 

15. V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. S 

realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek: 

a) Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 

b) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. 

Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Jelínek Bořivoj 

724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz, (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). 

c) Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné 

dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit 

zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k 

zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné 

řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. - Ladislav Buriánek. Součástí 

řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sití.  

d) Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005. 

Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení 

vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). 

Smlouvu si sjednáte v zákaznickém centru České Budějovice, Severní 8/2264 nebo obchodních 

kancelářích Tábor (Kosova 2894). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na 

zákaznické lince tel. 844 844 870. 

e) Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat 

Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na 

oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických 

norem. Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu 

je nepřípustné. 

f) Pro realizaci přípojek pro kontejnerovou výměníkovou stanici doložíte objednávku zhotovení 

přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru 

provede společnost ČEVAK a.s. - provoz Táborsko Zimmel 603151640. Výkopové práce včetně 

provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na 

vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán 

písemný souhlas se zásypem. 

g) Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu 

ČEVAK a.s. - provoz Táborsko: Zimmel 603151640. Připojení bude provedeno po investorově 

podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno 

oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před 

pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před dnem nabytí 

účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci).  

h) Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude 

osazen vodoměr Qn 2,5 respektive Q34. 

i) Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti 

ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem provoz Táborsko: Zimmel 603151640. Rovněž v 

případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán 

písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. - provoz Táborsko Zimmel 

603151640. 

j) Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny 

do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. 

Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a 

odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. 

k) Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před 

položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků 

vodohospodářských sítí provede proti objednávce - provoz Táborsko Zimmel 603151640. Předání 

všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně 

potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci. 

l) Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených 

povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno 

mailto:borivoj.jelinek@cevak.cz
http://www.cevak.cz/
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jinak. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 

společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové 

zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 

m) Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 

výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí (zaměření 

provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí 

dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma 

skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz 

Táborsko Zimmel 603151640 . 

16. V zájmovém území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. – optické trasy: Stavebník je povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo 

k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:  

Písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 14 dnů předem 

Před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 

přímo ve staveništi.  

Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení (zařízení) 

Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od 

polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci. 

Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde 

nevhodné nářadí a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení 

(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) 

Řádné zabezpečení odkrytého podzemního vedení telekomunikačního vedení (zařízení) oproti 

poškození, odcizení 

Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů 

pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací 

Nad trasou TI dodržovat zákaz skládky a budování zařízení, která by znemožnila přístup k tobě 

(včetně např. trvalých parkovišť apod.) 

Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat ani nezvyšovat krytí na d kabelovými trasami 

Při křížení příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 

„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 

Ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům 

v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínku ze zákona 127/2005 

Sb. o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb. Stavební zákona a platných prováděcích 

vyhlášek 

17. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby. 

18. Stavbu objektu: přeložka vodovodu bude povolovat dle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, 

speciální stavební úřad, kterým je Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí. 

19. Budou dodrženy pojízdné trasy v nivě Kozského potoka, které jsou navrženy ve speciální situaci C5 

– POV – Přechodné dopravní značení – část 2 – úsek Kozský potok – protlak E55 – č.v. 14. Čímž 

bude minimalizováno pojíždění v nivě potoka a budou použity lehké prostředky t.j. rypadla do 9 t a 

nákl. auta do 12 t. 

20. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

21. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů: 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, sdělení ze dne 8.1.2019, pod číslem jednacím METAB 

1318/2019/OR/kvac - Území, na němž hodláte provádět stavební činnost, je území s archeologickými 

nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, 

zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 14.1.2019, pod 

číslem jednacím METAB 2385/2019/OŽP/Šo – Stavebními pracemi nesmí dojít ke splavování 

materiálu do toku. Pro pohyb stavební techniky budou určeny trasy v rámci plánu organizace 

výstavby tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení lokality a bylo minimalizováno pojíždění v nivě 

Kozského potoka. Dřeviny ohrožené stavbou je třeba chránit před poškozením opatřeními dle ČSN 

839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích.  
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Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 22.1.2019, pod 

číslem jednacím METAB 4568/2019/OŽP/Kr – Zahájení a ukončení stavebních prací bude 

oznámeno správci toku. V průběhu prací nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 4.1.2019, pod 

číslem jednacím METAB 64434/2018/OŽP/Maš – V souladu s § 9 odst. 2) písm. d) zákona 

souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba k nezemědělským 

účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního 

stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem 

písemně oznámen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.    

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 10.12.2018, pod 

číslem jednacím METAB 65167/2018/OŽP/Mu - Je třeba respektovat základní povinnosti při 

nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a na něj následně navazující prováděcí předpisy. 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 12.12.2018, pod 

číslem jednacím METAB 65732/2018/OD/MŠar – Budou v maximální možné míře přijata opatření 

k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního 

stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace apod.  

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné 

stanovisko ze dne 21.1.2.2018, pod číslem jednacím KHSJUC 34679/2018/HOK TA – Pro stavbu 

bude stanoven zkušební provoz. V rámci zkušebního provozu musí být ověřeny předpoklady 

zpracovatele projektové dokumentace a výsledky měření získané při přímém měření akreditovanou 

laboratoří musí být prokázáno, že hluk šířící se z provozu technického zařízení, tj. zejména 

oběhových čerpadel a hlučnost z titulu proudění média, nepřekračuje hygienické limity hluku 

v chráněných venkovních prostorech staveb pro dobu denní i noční, a že jsou splněny požadavky 

vyplývající z §30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Dle výsledků 

měření budou v případě nedodržení hygienických limitů navržena a realizována další protihluková 

opatření s navazujícím ověřením jejich účinnosti novým měřením.  

Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 19.12.2018, pod číslem jednacím DUCR-74987/18/Wm - 

Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Všechny kovové části stavby je nutno 

chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy 

(25kV/50Hz). Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, 

který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.    

Městský úřad Sezimovo Ústí, závazné stanovisko ze dne 28.1.2019, pod číslem jednacím MESU-

125/2019/OSKÚ/KLI 2 – Pokácení bude provedeno v době vegetačního klidu – v období od 1.11. do 

31.03. a po právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.  

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

22. Stavbu přeložka vodovodu bude dle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona stavebně povolovat 

speciální stavební úřad městský úřad Tábor odbor životního prostředí. 

23. V rámci realizace stavby budou v kat. území Sezimovo ústí pokáceny 2 lípy srdčité a 15 ks dřevin 

nad 80 cm obvodu kmene. V katastrálním území Tábor budou pokáceny 2 ks topolů, javor a 

borovice. Ochrana kořenového prostoru stromů bude provedena podle ČSN 839061. Ochrana 

kořenového prostoru stromů při přechodném zatížení bude provedena následujícími opatřeními:  

Pohyb stavebních strojů nad kořenovým prostorem bude omezen na nezbytnou dobu a nebude 

soustavný, stavební mechanizmy a stroje nebudou nad kořenovým prostorem odstavovány. 

V místech občasného zatížení kořenového prostoru budou použity plastové rohože, po ukončení 

stavebních prací bude půda ručně nakypřena. V místech možného poškození kmenů pohybem 

stavebních mechanizmů bude aplikována ochrana kmenů např. starými pneumatikami. Stav 

stromů, kolem nichž je navržen a trasa horkovodu, bude monitorován a v případě, že se prokáže 

jejich poškození, provede investor náhradní výsadbu mimo ochranné pásmo teplovodu.  

24. Elektrické připojení NN, které bude elektrickou energií zásobovat nově realizovanou výměníkovou 

stanici Kaňka bude povolováno jako podmiňující stavba samostatně (smlouva s E.ON a.s.) Ke 

kolaudaci předmětné stavby bude připojení NN zkolaudováno.    
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25. Městský úřad Tábor, stavební úřad příslušný podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.  

A) povoluje podle téhož paragrafu kácení dřevin celkem v množství 17 ks dřevin a to 

v následujícím složení, vše v katastrálním území Sezimovo ústí:  

 

    Číslo    druh  počet ks obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí   parcela 

1.      lípa srdčitá    1       128      368/4 

2.  lípa srdčitá    1       120      368/4 

3.  vrba jíva    1       105      384/1 

4.  olše lepkavá    1       125      177/6 

5.   topol osika    1       145      368/4 

6.  topol bílý    1       146      368/4 

7.   topol bílý    1       138      368/4 

8.  topol bílý    1       125      368/4 

9.   bříza bělokorá    1       115      368/4 

10. olše lepkavá    1       135      368/4 

11. olše lepkavá       1      dvojkmen     368/4 

12. olše lepkavá    1       138      368/4 

13. olše lepkavá    1       98      368/4 

14. olše lepkavá    1       108      368/4 

15. olše lepkavá    1       115       368/4 

16. olše lepkavá    1       124      368/4 

17. olše lepkavá    1       115        368/4 

 Dřeviny rostou na pozemcích Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, 

s výjimkou stromů č. 1 a 2, které rostou na pozemcích města Sezimovo ústí.   

 

B) Ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin povinnost provést 

náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. dle grafických příloh:  

 

Kollárova ulice - ozelenění parku  

- okrasná jabloň    2 ks 

- třešeň pilovitá   1 ks 

- třezalka bobulovitá  14 ks 

- svída bílá    4 ks 

- tavolník nízký červený  12 ks 

 

Krátká ulice – náhrada lípy   

- lípa srdčitá „Rancho“  1 ks 

 

Doplnění stromořadí před hotelem MAS 

- jírovec pleťový „Briotl“  2ks 

 

Ozelenění prostoru za domem č.p. 603 v Lipové ulici 

- Okrasná jabloň   2 ks 

- Třešeň pilovitá „Kanzan“ 1 ks 
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Náhrada okrasných jabloní na školním náměstí 

- Okrasná jabloň „Golden Hornet“ 3 ks 

  

Náhrada výsadby pro doplnění stromořadí v ulici Táboritů 

- Třešeň pilovitá „Kanzan“  2 ks 

 

Seznam keřové výsadby prop ozelenění dětského hřiště u Kozího hrádku 

- Habr obecný     55 ks 

- Lísko obecná    16 ks 

 

Dále bude splněno:  

Pokácení bude provedeno v době vegetačního klidu v období od 01.11. do 31.03. a po nabytí právní moci 

stavebního povolení k uvedené stavbě. Nejzazší termín pro provedení náhradní výsadby je 30.11.2019. 

Dále žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let. Žadatel zajistí následnou 

pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let. Dřevní hmota ze 2 lip bude předána Správě majetku 

města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, příspěvková organizaci města, která je 

podle zřizovací listiny oprávněna s ní disponovat.  

26. Stavby horkovod a výměníková stanice Kaňka, sekundární horkovod, přípojka vodovodu, 

kanalizační přípojka jsou stavby dočasné, do 30.6.2040. Do této doby budou stavby odstraněny. A 

pozemky dotčené záměrem upraveny tak, aby nedocházelo k odvodu dešťových vod na okolní 

pozemky.  

27. Stavba horkovod, sekundární horkovod může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu 

dle § 122 stavebního zákona. 

28. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby: 

- po uložení horkovodu do výkopu před záhozem 

- po uložení přípojek (sekundární horkovod, přípojka vodovodu, kanalizační přípojka) do výkopu 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření 

předepsané zvláštními právními předpisy. 

Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady: 

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

- geodetické zaměření stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby). Na správním území 

města Tábora musí být vyhotovena v souladu se zněním „Směrnice pro tvorbu a údržbu DTMM-

JIH“. Text směrnice poskytne zpracovateli dokumentace Odbor rozvoje (Ing. arch. Iveta 

Nesrovnalová, tel. 381 486 205, iveta.nesrovnalova@mutabor.cz). Geodetické zaměření veřejně 

přístupných ploch na území města Tábora musí být předáno elektronicky Odboru rozvoje pro 

účely vedení digitální technické mapy města.  

- dokumentaci pro provádění stavby (u staveb podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 7 stavebního zákona, 

horkovod jakožto rozvodné tepelné zařízení)  

- revizní zprávu elektroinstalace 

- revizní zprávu uzemnění 

- zápis o vpuštění média 

- protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů horkovodu 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- protokol o převzetí povrchů komunikací, chodníků Odborem dopravy MěÚ Tábor a Sezimovo 

Ústí 

- závazného stanoviska Drážního úřadu (podle § 7 odst. 3 drážního zákona)    

- doklad o zkušebním provozu pro stavbu výměníkové stanice 

- další potřebné doklady 

- doklad o povolení stavby kabelové vedení NN - připojení  

mailto:iveta.nesrovnalova@mutabor.cz


Č.j. METAB 28483/2019/SÚ/HDrh str. 13 

 
- doklad o zkušebním provozu - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 

Budějovicích 

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude 

platnosti, nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné 

obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bude-li stavební 

nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního 

rozhodnutí na stavební objekty: přeložka vodovodu, nebo nebude-li započato s provedením stavebních 

objektů: horkovod, sekundární horkovod, přípojka vodovodu, kanalizační přípojka, výměníková stanice 

Kaňka. 

Odůvodnění: 

Navrhovatel dne 13.3.2019 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby horkovod, přeložka 

vodovodu, sekundární horkovod, přípojka vodovodu, kanalizační přípojka, výměníková stanice Kaňka 

 na pozemku st. p. 159, 3016, 3111/1, parc. č. 74/2, 74/154, 74/159, 74/161, 74/162, 74/178, 146/2, 173/2, 

175/1, 177/1, 177/6, 178/7, 187/1, 187/3, 187/9, 187/11, 217/9, 368/1, 368/4, 368/6, 375/1, 384/1, 399/1, 

765/1, 765/5, 777/1, 777/2, 777/3, 777/4, 777/5, 820/3, 821/4, 830/6, 831/2, 997/1, 1050/2, 1050/3 v 

katastrálním území Sezimovo Ústí, parc. č. 5913/195, 5913/196, 5913/208, 5913/211, 5913/277, 

5913/278, 5934/50, 5934/59, 5934/65, 5934/72, 5934/73, 5934/127, 5934/139, 5934/140, 5934/141, 

5934/153, 5967/25, 5967/36, 5967/37, 5967/46, 5967/47, 5967/49, 5967/56, 5967/57, 5967/58, 5967/59, 

5973/1 v katastrálním území Tábor. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad oznámil podle 

§ 144 odst. 2 správního řádu v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení účastníkům řízení 

veřejnou vyhláškou. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od 

ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do  mohou účastníci řízení uplatnit 

své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň 

umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 

tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, 

obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude 

požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici 

s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (st. p. 160, 161, 206/1, 1629, 

1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, parc. č. 74/168, 144/1, 144/9, 173/4, 

176/2, 217/10, 821/6 v katastrálním území Sezimovo Ústí, parc. č. 5956/2, 5967/11, 5967/13, 5967/14, 

5967/15, 5967/16, 5967/41, 5967/60, 5968/4 v katastrálním území Tábor, Sezimovo Ústí č.p. 185, č.p. 

186, č.p. 253, č.p. 999, č.p. 1000, č.p. 1001, č.p. 1002, č.p. 1003, č.p. 1004, č.p. 1005, č.p. 929, č.p. 930, 

č.p. 931, č.p. 932 a č.p. 933,  Tábor č.p. 2726, č.p. 2720, č.p. 2722, č.p. 2723, č.p. 2724, č.p. 2725, č.p. 

2727 a č.p. 2730, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky 

dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich 

práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury. 

Stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je územní řízení o umístění stavby vedeno 

veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení: 

C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor,Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 

370 10  České Budějovice 10 

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Mgr. Jiří Doležal, Kohoutova č.p. 335/13, 250 91  Zeleneč v Čechách 

Mgr. Miroslav Doležal, Janského č.p. 2191/71, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Jiří Veselý, Alcove LN č.p. 6809, 75024 Plano, Texas, Spojené státy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
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TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o., Červený dvůr 112/15, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 145 05  Česko 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03  Tábor 3 

CENTES Sezimovo Ústí, a.s., Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Eltodo - citelum, Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  

Praha 411 

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03  Tábor 3 

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 

Budějovice 1 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., Zákostelní 661, 391 11  Planá nad Lužnicí 

Teplárna Tábor, a.s., U Cihelny 2128, 390 02  Tábor 2 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Dlážděná 1003/7, 110 

00  Praha 1-Nové Město 

ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3-

Žižkov 

Vlastníci pozemků a staveb: 

st. p. 160, 161, 206/1, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 

parc. č. 74/168, 144/1, 144/9, 173/4, 176/2, 217/10, 821/6 v katastrálním území Sezimovo Ústí, parc. 

č. 5956/2, 5967/11, 5967/13, 5967/14, 5967/15, 5967/16, 5967/41, 5967/60, 5968/4 v katastrálním 

území Tábor 

Sezimovo Ústí č.p. 185, č.p. 186, č.p. 253, č.p. 999, č.p. 1000, č.p. 1001, č.p. 1002, č.p. 1003, č.p. 

1004, č.p. 1005, č.p. 929, č.p. 930, č.p. 931, č.p. 932 a č.p. 933,  Tábor č.p. 2726, č.p. 2720, č.p. 

2722, č.p. 2723, č.p. 2724, č.p. 2725, č.p. 2727 a č.p. 2730 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při 

rozhodování vycházel: 

- Nájemní smlouva o nájmu pozemku č. SMM5/2019 NS 1200/SO/00037/19, kterou podepsalo dne  

13.2.2019 Město Tábor a C-Energy Planá s.r.o.  

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 3/LR/SSB1-2019, kterou dne 

8.1.2019 podepsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace a C-Energy Planá s.r.o. 

- Státní pozemkový úřad, vyjádření k záměru technické infrastruktury, ze dne 14.11.2018 

- Krajský úřad, Jihočeský kraj, stanovení ze dne 14.5.2018, pod číslem jednacím KUJCK 64398/2018 

- Dohoda o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrských sítí, kterou Mgr. Jiří Doležal, Mgr. 

Miroslav Doležal, Jiří Veselý zastoupený Jarmilou Vojíkovou a C-Energy Planá s.r.o. dne 4.3.2019 

podepsali. 

- Dohoda o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrských sítí č. AP-2018-106, kterou dne 

20.12.2018 uzavřelo Město Sezimovo Ústí a C-Energy Planá s.r.o. 

- Dohoda o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrských sítí č. AP-2018-104, kterou dne 

14.12.2018 uzavřelo TAGRO Červený dvůr spol. s.r.o. a C-Energy Planá s.r.o. 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě SÚS JčK: BVB/93/18/TA/TI kterou 

podepsala společnost KOVOSVIT MAS, a.s. a C-Energy Planá s.r.o. dne 21.12.2018 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SMM 18/2019 BVB 

1200/SO/00033/19 kterou dne 18.2.2019 podepsalo Město Tábor a C-Energy Planá s.r.o. 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SMM 19/2019 BVB 

1200/SO/00034/19 kterou dne 18.2.2019 podepsalo Město Tábor a C-Energy Planá s.r.o. 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SMM 101/2018 BVB 

1200/SO/00240/18 kterou dne 23.10.2018 podepsalo Město Tábor a C-Energy Planá s.r.o. 
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- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 61/2019-SZDC-OR_PLZ-R, kterou dne 

4.2.2019 podepsala společnost Správa a údržba dopravní cesty a C-Energy Planá s.r.o. 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, sdělení ze dne 8.1.2019, pod číslem jednacím METAB 

1318/2019/OR/kvac 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, závazné stanovisko ze dne 6.12.2018,  pod číslem jednacím 

METAB 64687/2018/OR/Pa 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 14.1.2019,  pod číslem 

jednacím METAB 2385/2019/OŽP/Šo 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 22.1.2019,  pod číslem 

jednacím METAB 4568/2019/OŽP/Kr 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 4.1.2019,  pod číslem 

jednacím METAB 64434/2019/OŽP/Maš 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 10.12.2018,  pod číslem 

jednacím METAB 65167/2018/OŽP/Mu 

- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 12.12.2018,  pod číslem jednacím 

METAB 65732/2018/OD/MŠar 

- Město Tábor, Odbor dopravy, vyjádření ze dne 10.12.2018, pod číslem jednacím 

METAB65246/2018/OD/KZáp 

- Město Tábor, Odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 4.1.2019, pod číslem jednacím METAB 

64436/2018/OŽP/Maš 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, 

Dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 2.1.2019, pod číslem jednacím KRPC-390-1086/ČJ-2018-020806 

- Krajská hygienická stanice, závazné stanovisko ze dne 31.12.2018, pod číslem jednacím KHSJC 

34679/2018 

- Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 19.12.2018, pod číslem jednacím DUCR-74987/18/Wm 

- Městský úřad Sezimovo Ústí, Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a 

dopravy, Oddělení územního plánování, životního prostředí a dopravy, závazné stanovisko ze dne 

17.1.2019, pod číslem jednacím MESU-125/2019/OSÚ/KLI 2 

- Městský úřad Sezimovo Ústí, Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a 

dopravy, Oddělení územního plánování, životního prostředí a dopravy, sdělení ze dne 13.2.2019, pod 

číslem jednacím MESU-212/2019/OSÚ/VACH-2 

- Požárně bezpečnostní řešení č. 144/18, z 12/2018, které zpracoval Jiří Truhelka – autorizovaný 

technik pro požární bezpečnost staveb 

- E.ON Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12463899, 

kterou dne 12.12.2018 podepsala společnost E.ON Česká republika, s.r.o. a  C-Energy Planá s.r.o. 

- ČEPRO, a.s. vyjádření ze dne 18.12.2018, pod číslem jednacím S1-2/558/18 

- ČEPRO, a.s. vyjádření ze dne 19.06.2018, pod číslem jednacím S1-2/558/18 

- Správa železniční dopravní cesty, souhrnné stanovisko ze dne 14.11.2018, pod číslem jednacím 

26658/2018-SŽDC-OŘ-PLZ-ÚPI-1022 

- České dráhy, a.s., vyjádření ze dne 19.10.2018, pod číslem jednacím 22/2019-RSMPHA 

- Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření ze dne 7.1.2019, pod číslem jednacím 

HVT1/Df/181204/4.12.2018 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 13.11.2018, pod číslem jednacím 9757/18-

32210/3/LR 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 5.12.2018, pod číslem jednacím SUS JcK 

18638/2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 11.1.2019, pod číslem jednacím 

510097/19 

- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 2.1.2019 pod číslem jednacím O19030000201 

- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 12.6.2019 pod číslem jednacím O18030002153     

- ČD Telematika a.s., vyjádření ze dne 27.6.2018, pod číslem jednacím 1201810927 
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- ČD Telematika a.s., vyjádření ze dne 4.6.2018, pod číslem jednacím 627295/18 

- Správa železniční dopravní cesty, vyjádření ze dne 30.5.2018, pod číslem jednacím 18248/2018-

SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-544 

- Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., vyjádření ze dne 4.6.2018, pod číslem jednacím 40/2018 

- T-Mobile Czech Republic a.s., stanovisko ze dne 30.5.2018, pod číslem jednacím E20235/18 

- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření ze dne 31.5.2018, pod číslem jednacím M18416-16255401 

- E.ON Česká republika, s.r.o., souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy, ze dne 7.12.2018, pod číslem jednacím L12398-16292663 

- E.ON Servisní, s.r.o., správa sítě plynu, vyjádření ze dne 31.5.2018, pod číslem jednacím M18416-

16255401 

- E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu 

zařízení distribuční soustavy, ze dne 20.12.2018, pod číslem jednacím I12394-16292664 

- CENTES Sezimovo Ústí, a.s., vyjádření ze dne 7.8.2018, pod číslem jednacím HVT/Df/180802 

- BYTES Tábor s.r.o., vyjádření ze dne 4.7.2018, pod číslem jednacím KD-67-18 

- Teplárna Tábor, a.s., 21.6.2018vyjádření ze dne RT109/2018/Gregor 

- Nej.cz s.r.o., vyjádření ze dne 30.5.2018, pod číslem jednacím TB065/18 

- UNI Promotion s.r.o., vyjádření ze dne 30.6.2018, pod číslem jednacím 133402900 

- TWIGONET, vyjádření ze dne 19.7.2018, pod číslem jednacím 3412/2018KM 

- Ministerstvo obrany ČR, vyjádření ze dne 9.8.2018, pod číslem jednacím 38714/2018-115-OÚZ-ČB 

- České Radiokomunikace, vyjádření  ze dne 8.6.2018, pod číslem jednacím UPTS/OS/195346/2018 

- SILON s.r.o., vyjádření ze dne 31.5.2018 

- Jihočeský vodárenský svaz, ze dne 22.10.2018, pod číslem jednacím 2018/2419 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, 

Dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 22.6.2018, pod číslem jednacím KRPC-801-125/ČJ-2018-0200IT 

- NET4GAS, vyjádření ze dne 15.6.2018, pod číslem jednacím 5385/18/OVP/N    

- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. stanovisko ze dne 19.6.2018 

- Technické služby Tábor 1.6.2018, pod číslem jednacím 0010113253 

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 21.6.2018, pod číslem jednacím 

MW0001008461282096 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Dne 15.04.2019 pod číslem jednacím METAB 22179/2019/HDrh podala společnost Teplárna Tábor, a.s. 

námitku týkající se upřesnění technického provedení záměru. Dne 3.5.2019, pod číslem jednacím 

METAB 25687/HDrh bylo na stavební úřad doručeno zpětvzetí výše uvedené námitky.   

 

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s 

vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 

území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 

Předmětné území je v platném územním plánu Sezimovo Ústí vydaného dne 16.12.2008, který nabyl 

účinnosti dne 1.1.2009 a územním plánu Tábora, vydaném dne 2.2.2011, který nabyl účinnosti dne 

17.2.2011, a je platný ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 9.4.2013) , ve změně č. 4 (nabytí účinnosti 

22.8.2014), ve změně č. 1 (nabytí účinnosti 10.10.2014), ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 15.2.2017) a ve 

změně č. 6 (nabytí účinnosti 19.7.2018). Požadavek vybudování horkovodu respektuje platný územní 

plán Sezimovo Ústí. Předmětné pozemky jsou územním plánem vymezeny jako plochy s rozdílným 

způsobem využití - plochy občanské vybaveností - neveřejný zájem (pozemky KN parc.č. 831/2, 187/1, 
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část 777/4, část 777/3, část 777/1, část 777/5, část 777/2 v k.ú. Sezimovo Ústí), plochy občanské 

vybavenosti - tělovýchova a sport (pozemky KN parc.č. 187/11, st. 3016, 187/9, část 187/3 v k.ú. 

Sezimovo Ústí), plochy veřejných prostranství - obecné (pozemky KN parc.č. 843, část 820/3, část 187/3, 

348/1, 375/1, 74/2, 74/159 v k.ú. Sezimovo Ústí), plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (pozemky 

KN parc.č. 178/7, 177/6, 175/1 v k.ú. Sezimovo Ústí), plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava, 

drážní doprava (pozemky KN parc.č. část 820/3, 765/5, 765/1, část 777/4, část 777/3, část 777/1, část 

777/5, část 777/2, 368/4, 368/1, 1050/2, 368/6 v k.ú. Sezimovo Ústí), plochy vodní a vodohospodářské 

(pozemky KN parc.č. 399/1 v k.ú. Sezimovo Ústí). 

Pozemky KN parc.č. 843, část 820/3, 187/11, st. 3016, 187/9, 187/3, 765/5, 765/1, 384/1, 178/7, část 

368/4, část 399/1, 368/1, 1050/2, 368/6, 375/1, 74/2, 74/159 v k.ú. Sezimovo Ústí se nachází v 

zastavěném území. Pozemky KN parc.č. 177/6, 175/1, část 399/1 v k.ú. Sezimovo Ústí se nachází v 

nezastavěném území. Část pozemků KN parc.č. 820/3 a 368/4 v k.ú. Sezimovo Ústí se nachází v 

zastavitelné ploše dopravní infrastruktury. Pozemky KN parc.č. 831/2 a 187/1 v k.ú. Sezimovo Ústí se 

nachází v zastavitelné ploše č. 19. Část pozemků KN parc.č. 777/4, 777/3, 777/1, 777/5, 777/2 v k.ú. 

Sezimovo Ústí se nachází v zastavitelné ploše č. 11. 

Dle regulativů pro plochy občanského vybavení - neveřejný zájem jsou přípustným využitím pozemky 

související technické infrastruktury. Dle regulativů pro plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport 

jsou přípustným využitím pozemky související technické infrastruktury. Dle regulativů pro plochy 

veřejných prostranství - obecné je přípustným využitím technická infrastruktura slučitelná s účelem 

veřejných prostranství. Dle regulativů pro plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň je přípustným 

využitím technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejných prostranství. Dle regulativů pro plochy 

dopravní infrastruktury je podmíněn přípustným využitím umístění sítí a technické infrastruktury, kdy 

toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní, pokud bude možné, měly by být tyto stavby 

umísťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní. Dle regulativů pro 

plochy vodní a vodohospodářské je podmíněně přípustným využitím zřizování a provozování sítí a 

zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, ve směru kolmo na 

vodoteče, případně nejkratším možným způsobem přes nebo pod vodní plochou. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o podzemní vedení horkovodu, dá se předpokládat, že hlavní využití ploch nebude ohroženo ani 

omezeno. Na zastavitelnou plochu č. 19 je územním plánem předepsána podmínka pořízení územní 

studie. Lhůta pro pořízení územní studie včetně vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti je do doby platnosti územního plánu. Od 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým 

se měnil stavební zákon a některé související zákony a vyhlášky. Obsahovou část územního plánu 

upravuje příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. Pro pořízení územních studií je zde 

uvedena podmínka, že musí být stanovena přiměřená lhůta pro její zpracování a zapsání do evidence 

územně plánovací činnosti. Dle metodického pokynu Krajského úřadu JČ kraje č. 3/2013 se jako 

přiměřená lhůta dovozuje 4 až 5 let, a to z níže uvedených ustanovení stavebního zákona. Protože od 

nabytí účinnosti územního plánu Sezimovo Ústí uplynulo více než 9 let, lze považovat tuto lhůtu za 

nepřiměřeně dlouhou a podmínka pro pořízení územní studie nebude uplatněna. Požadavek vybudování 

horkovodu respektuje platný územní plán Tábor, ve znění jeho změn. Předmětné pozemky jsou územním 

plánem vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem využití - plochy bydlení vícepodlažní (pozemky 

KN parc.č. 5967/37, 5967/58, 5967/59, 5967/36, 5934/72, 5934/127, část 5913/195, část 5913/235, část 

5913/146 v k.ú. Tábor), plochy občanské vybavenosti - veřejný zájem (pozemky KN parc.č. 5967/57, 

5967/56, část 5934/139, 5913/208, 5913/196, část 5913/195 v k.ú. Tábor), plochy veřejných prostranství - 

obecné (pozemky KN parc.č. 5967/25, 5967/47, 5967/46, 5934/65, 5934/50, část 5934/139, 5934/140, 

5913/211, 5913/235 v k.ú. Tábor), plocha dopravní infrastruktura - silniční doprava (pozemky KN parc.č. 

5973/1, část 5913/235, část 5913/146 v k.ú. Tábor). Pozemky KN parc.č. 5967/37, 5967/58, 5967/59, 

5967/25, 5967/57, 5967/56, 5967/36, 5967/47, 5967/46, 5973/1, 5934/65, 5934/72, 5934/127, 5934/50, 

5934/139, 5934/140, 5913/211, 5913/208, 5913/195, 5913/196, 5913/109, část 5913/235, část 5913/146 v 

k.ú. Tábor se nachází v zastavěném území. Část pozemků KN parc.č. 5913/235 a 5913/146 se nachází v 

zastavitelné ploše. Dle regulativů pro plochy bydlení vícepodlažní je přípustným využitím technická 

infrastruktura nevykazující atributy nadmístního významu. Dle regulativů pro plochy občanského 

vybavení - veřejný zájem je hlavním využitím technická infrastruktura nevykazující atributy nadmístního 

významu. Dle regulativů pro plochy pro plochy veřejných prostranství - obecné je přípustným využitím 

technická infrastruktura nevykazující atributy nadmístního významu. Podmíněně přípustným využitím je 

zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za 

předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území. Dle regulativů pro plochy dopravní 
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infrastruktury - silniční doprava je podmíněně přípustným využitím umísťování sítí a technické 

infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit hlavní využití, pokud to bude možné, měly by 

být tyto stavby umísťovány do zelených pásů. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní vedení 

horkovodu, dá se předpokládat, že hlavní využití ploch nebude ohroženo ani omezeno. Umístění 

kontejnerové výměníkové stanice nebude mít významný vliv na charakter území. Stavba horkovodu 

nevykazuje atributy nadmístního významu a provoz nenarušuje užívání staveb a zařízení v okolí. Orgán 

územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování 

stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Záměr je v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, 

zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 

rozvoji území. Záměr je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého lze v nezastavěném 

území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, 

lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které 

zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 

hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není 

u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 

územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Záměr je v souladu s § 

19 odst. 1c stavebního zákona, prověřuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Městský úřad Sezimovo Ústí, Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a 

dopravy, Oddělení územního plánování, životního prostředí a dopravy, vydal dne 17.1.2019, pod číslem 

jednacím MESU-125/2019/OSÚ/KLI 2 závazné stanovisko, kde stanovil, že bude uloženo, že kácení 

bude provedeno v době vegetačního klidu – v období od 01.11. do 31.3. a po nabytí právní moci 

stavebního povolení k výše uvedené stavbě. Podle § 8 odst. 6 o ochraně přírody a krajiny stavební úřad 

ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin povinnost provést náhradní 

výsadbu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody v počtu 14 ks dřevin a 2 keřových skupin v druhové 

skladbě a umístění na konkrétní místa na pozemcích ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Nejzazší termín 

pro provedení náhradní výsadby je 30.11.2019. Dále žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené 

dřeviny po dobu 5 let. Dřevní hmota ze 2 lip bude předána Správě majetku města Sezimovo Ústí, 

Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, příspěvková organizaci města, která je podle zřizovací listiny 

oprávněna s ní disponovat.  

V katastrálním území Tábor si výše uvedený záměr vyžádá kácení borovice na pozemku parc. č. 

5913/196 a topolů na pozemku parc. č. 5913/195. Protože se výše uvedené dřeviny nacházejí 

v ochranném pásmu stávajícího teplovodu, je možné, v souladu s § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny oznámit kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto vlastník, společnost BYTES Tábor s.r.o., dne 

7.2.2019 splnil. Dne 8.2.2019 podala společnost BYTES Tábor s.r.o oznámení kácení dřevin rostoucích 

mimo les na Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí v Táboře.   

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Orgán veřejné moci nedoručuje tento dokument prostřednictvím datové schránky dle § 17 zákona č. 

300/2008 Sb., jelikož to povaha věci neumožňuje. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 

kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění 

pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
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aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 

územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také 

stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Jitka Doležalová 

vedoucí stavebního úřadu 

 

Příloha: ověřený výkres:  

C2 katastrální situační výkres, úsek KÚ Sezimovo Ústí – část 1 č. v. 02 – listy 1,2,3,4,5  

C2 katastrální situační výkres, úsek KÚ Sezimovo Ústí – část 2 č. v. 03 – listy 1,2,3,4  

C2 katastrální situační výkres, úsek KÚ Sezimovo Ústí – část 3 č. v. 04 – listy 1,2,3,4  

C2 katastrální situační výkres, úsek KÚ Tábor Bělehradská a Světlogorská ulice č. v. 05 – listy 1,2,3  

C2 katastrální situační výkres, úsek KÚ Tábor Bělehradská a Světlogorská ulice č. v. 06 – listy 1,2,3,4 

2x tabulka souřadnic 

 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 

výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, 

celkem 24000 Kč byl zaplacen dne 20.5.2019. 
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Doručí se: 

Žadatel: (datovou schránkou) 

C-Energy Planá s.r.o., IDDS: 86gjgwc 

 sídlo: Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Obec: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou) 

Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 

Město Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss 

 sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

 

 

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na 

doručenku, datovou schránkou) 

KOVOSVIT MAS, a.s., IDDS: xvjernn 

 sídlo: náměstí Tomáše Bati č.p. 419, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o., IDDS: dum5687 

 sídlo: Červený dvůr č.p. 112/15, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

Mgr. Jiří Doležal, Kohoutova č.p. 335/13, 250 91  Zeleneč v Čechách 

Mgr. Miroslav Doležal, Janského č.p. 2191/71, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Jiří Veselý, Alcove LN č.p. 6809, 75024 Plano, Texas, Spojené státy  

kterého zastupuje  

Jarmila Vojíková, Chýnovská č.p. 365, Měšice, 391 56  Tábor 4 

 

 

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 

st. p. 160, 161, 206/1, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, parc. č. 

74/168, 144/1, 144/9, 173/4, 176/2, 217/10, 821/6 v katastrálním území Sezimovo Ústí, parc. č. 5956/2, 

5967/11, 5967/13, 5967/14, 5967/15, 5967/16, 5967/41, 5967/60, 5968/4 v katastrálním území Tábor, 

Sezimovo Ústí č.p. 185, č.p. 186, č.p. 253, č.p. 999, č.p. 1000, č.p. 1001, č.p. 1002, č.p. 1003, č.p. 1004, 

č.p. 1005, č.p. 929, č.p. 930, č.p. 931, č.p. 932 a č.p. 933,  Tábor č.p. 2726, č.p. 2720, č.p. 2722, č.p. 

2723, č.p. 2724, č.p. 2725, č.p. 2727 a č.p. 2730 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

 sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4-Nusle, 145 05  Česko 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

BYTES Tábor s.r.o., IDDS: xamtbew 

 sídlo: Kpt. Jaroše č.p. 2418, Klokoty, 390 03  Tábor 3 

CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IDDS: vjvdwpw 

 sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 

 sídlo: Francouzská č.p. 75/4, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Eltodo - citelum, IDDS: k3h3xq2 

 sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 

 sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 

Technické služby Tábor s.r.o., IDDS: sjj6jp3 

 sídlo: Kpt. Jaroše č.p. 2418, 390 03  Tábor 3 

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
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 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., IDDS: giesuts 

 sídlo: Zákostelní č.p. 661, 391 11  Planá nad Lužnicí 

Teplárna Tábor, a.s., IDDS: umcgmpf 

 sídlo: U Cihelny č.p. 2128, 390 02  Tábor 2 

ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 

investic, IDDS: kdib3rr 

 sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Městský úřad Sezimovo Ústí, Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a 

dopravy, IDDS: h76j9ss 

sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

 sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01  České Budějovice 1 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

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

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 

České dráhy, a.s., Regonální správa majetku Praha, IDDS: e52cdsf 

 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 

 

Ostatní:  

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

 sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05  Tábor 5 

  

 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor se žádostí o vyvěšení. 

Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 se žádostí o vyvěšení. 

 

 

 

1 x spis zde 
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