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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

V E Ř E J NO U    V Y H L Á Š K O U  

Městský úřad Telč, odbor 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 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

17.9.2018 podal 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  

České Budějovice 1, 

kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, 

Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

Vanov, chaty Svatojánský rybník, VN, TS a NN - předmětem stavby je připojení nových 

odběrných míst zemním kabelovým vedením NN v chatové osadě Vanov u Svatojánského 

rybníka. To je podmíněno vybudováním nové trafostanice 22/0,4 kV. 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 97/5 (trvalý travní porost), parc. č. 122 (trvalý travní porost), 

parc. č. 128/3 (ostatní plocha), parc. č. 128/4 (ostatní plocha), parc. č. 142/20 (trvalý travní porost), parc. 

č. 399/1 (ostatní plocha), parc. č. 399/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Lhotka u Mrákotína, parc. č. 

348/3 (lesní pozemek), parc. č. 349/1 (ostatní plocha), parc. č. 350/1 (ostatní plocha), parc. č. 350/2 

(ostatní plocha), parc. č. 353/1 (lesní pozemek), parc. č. 356/1 (lesní pozemek), parc. č. 357/1 (lesní 

pozemek), parc. č. 357/2 (lesní pozemek), parc. č. 1316 (ostatní plocha) v katastrálním území Vanov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 01 venkovní vedení VN - na stávajícím podpěrném bodě (č.b.96) bude osazen svislý úsekový 

odpínač a ukončeno nové venkovní vedení AlFe 3x42/7 mm2. 

- SO 02 trafostanice 22/0,4 kV BTS do 10 kVA - bude osazena trafostanice BTS 22/0,4 kV typově do 

100 kVA na JB 9/20 kN. Nová trafostanice bude vyzbrojena kombinovaným pojistkovým spodkem s 

omezovači přepětí VN, pojistky VN 2 A, nový transformátor 22/0,4 kV - 50 kVA, svod CYKY 4x70 
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mm2 do rozvaděče NN RST 0216/4200 ve skříni SMS. V rozvaděči NN bude ukončen kabel 

2xNAYY 4x95 mm2. Uzemnění trafostanice bude provedeno ekvipotenciálními kruhy. Uzemnění 

bude doplněno paprsky pásky FeZn 30x4 mm. Terén v místě TS bude vyrovnán a v místě rozvaděče 

budou položeny betonové dlaždice. 

- SO 03 kabelové vedení NN - z rozvaděče nové trafostanice budou vyvedeny nové zemní kabely 2x 

NAYY 4x95 mm2, které budou ukončeny v plastovém pilíři SR 522(poz.01). Z tohoto pilíře bude 

vyveden nový zemní kabel NAYY 4x95 mm2, který bude zaústěn v plastových pilířích SS 

100(02,03,04,05,06,06.1,07,07.1,08,09,12,13 a 14) a SS 200 (poz.10). Z tohoto pilíře bude vyveden 

nový zemní kabel NAYY 4x25 mm2, který bude ukončen v plastovém pilíři SP 100(poz.11). Na 

pozici 15 bude osazen plastový pilíř SP 100, ve kterém bude ukončen nový zemní kabel NAYY 

4x25 mm2. Kabel bude uložen ve volném terénu v pískovém loži krytém folií z PVC, ve více 

namáhaných místech v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7 

m pod hrází 1,0 mikrotunelování, v přechodu potoka 1,0 m pod dnem. Přechod potoka a hráze bude 

řešen formou řízeného mikrotunelování. 

- venkovní vedení 22 kV AlFe 3x42/7 mm2 - 34m 

- TS-01,01-02 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x95 mm2 - 1338 m 

- 10-11, 13-14 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x25 mm2 - 61 m  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje 

výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, projektová dokumentace byla 

vypracována  ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175 IČO: 25185969, zodpovědný 

projektant Milan Brejcha, Ing. Václav Lhota ČKAIT 0102322 

2. Při  provádění stavby dodržet podmínky dotčených správních úřadů a účastníků řízení uvedené 

v těchto stanoviscích a vyjádřeních :    

A) MěÚ Telč, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství – vyjádření  čj. Telč 

386/2018 OŽP/Mi ze dne 15. 1. 2018 – souhlasí za podmínek : 

 Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 

 Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, budou 

shromažďovány odděleně a zařazeny pod šestimístná katalogová čísla druhu odpadů v souladu 

s vyhláškou č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

 Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo odstranění pouze osobě oprávněné 

k převzatí odpadů v souladu se zákonem o odpadech, do předání oprávněné osobě je za nakládání 

s nimi odpovědný původce odpadu. 

 V průběhu realizace stavby je původce odpadu povinen vést evidenci vzniklých odpadů v souladu 

s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a dodržovat další povinnosti 

původce odpadu stanovené v § 16 zákona o odpadech. 

 Odveze-li investor nebo zhotovitel přebytečnou zeminu k dalšímu využití, je nutné provést 

rozbory dle příl. č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu. Pokud výsledky rozborů vyhoví limitům dle příl. č. 10 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., a jsou-li splněny podmínky § 3 odst. 5 písm. a) až d) zákona o 

odpadech, pak může původce odpadů vytěženou zeminu při stavební činnosti nebo zemních 

pracích využít jako vedlejší produkt mimo režim odpadů. Pokud rozbory příloze č. 10 vyhlášky č. 

294/2005 Sb., nevyhoví, je nutné předat zeminu příslušné oprávněné osobě k odstranění.  

B) E.ON Česká republika, s.r.o. dodržet podmínky z vyjádření o existenci zařízení a udělení 

souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 13. 8. 2018 zn. D8626-16268478.  

C) MěÚ Telč, odbor ŽP – ochrana ZPF – souhlas s návrhem vedení trasy pro stavbu  ze dne 20. 

1. 2018 č.j. Telč 590/2018 OŽP/KR/201 za dodržení podmínek : 

 Provádění prací, včetně termínu zahájení, bude včas projednáno se všemi vlastníky, případně 

nájemci dotčených pozemků, které náleží do ZPF. 
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 Investor je povinen zajistit na vlastní náklad řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy na 

celé dotčené ploše s odděleným ukládáním ornice a podorničí, řádně je uskladnit, zajistit proti 

rozplavování, zaplevelování a zcizování. Manipulační pruh bude v šíři max. 4 m. Dočasně 

odnímána bude jen nejnutnější plocha ZPF. 

 Investor zajistí provádění prací tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším 

škodám, zejména k co nejmenšímu narušení organizace ZPF, hydrogeologických a odtokových 

poměrů, sítě zemědělských komunikací a meliorací. 

 V případě, že dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy a v případě jejich 

poškození, zajistí investor opravu na vlastní náklady a bude o této opravě učiněn zápis do 

stavebního deníku. Tento zápis bude opatřen souhlasem vlastníka pozemku se způsobem 

provedené opravy. 

 Při provádění stavby je investor povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 

plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

 Souhlas platí pouze v tomto  rozsahu, o případnou změnu trasy je žadatel povinen žádat věcně a 

místně příslušný orgán ochrany ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních 

předpisů. 

 Po ukončení nezemědělské činnosti uvede pozemky do původního stavu.      

D) HZS Kraje Vysočina – souhlasné závazné stanovisko ze dne 22. 8. 2018 č.j.HSJI-3973-2/JI-

2018 

E) MěÚ Telč odbor rozvoje a ÚP – úřad územního plánování – závazné stanovisko ze dne 16. 

10. 2018 č.j. Telč 6962/2018 ORÚP ze podmínky, že záměr bude umístěn v souladu 

s předloženým výkresem č.C2, situace trasy, který je přílohou tohoto závazného stanoviska. 

F) MěÚ Telč, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko ze 

dne 12. 3. 2018 zn. MěÚ Telč 1911/2018OŽP/Po  za podmínek :  

 Při realizaci záměru v blízkosti dřevin bude respektována ČSN DIN 83 9061-Technologie 

vegetačních úprav v krajině-Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 Konstrukce nadzemního vedení úseku VN musí být takového typu, aby bylo zamezeno 

usmrcování ptáků nebo dojde k umístění ochranných prostředků znemožňujících sedání ptáků 

mezi dráty (§5a odst.6 zákona o ochraně přírody a krajiny) 

G) MěÚ Telč, odbor životního prostředí – státní správa lesů – závazné stanovisko ze dne 24. 

1. 2018 zn.  Telč 686/2018OŽP/So/221.2.6 za podmínek 

 Investor stavby před zahájením prací požádá MěÚ Telč, OŽP, orgán státní správy lesů o vydání 

rozhodnutí ve věci vydání povolení k dočasnému odnětí části lesních pozemků p.č. 416/1, 356/1, 

357/2, 417, 415/1, 420/2, 422, 420/6, 420/3, 415/4, 415/5 v k.ú. Vanov a 234/1 v k.ú. Částkovice 

u Hostětic z pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu realizace stavby. 

 Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození lesních pozemků a porostů dřevin na nich rostoucích, 

včetně jejich kořenového systému.   

H) MěÚ Telč odbor rozvoje a ÚP – úřad územního plánování – památková péče –závazné 

stanovisko ze dne 23. 1. 2018 č.j. Telč 632/2018ORÚP - přípustné 

I) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  - vyjádření ze dne 4. 10. 2017 zn. 010965/17 – 

dodržet podmínky tohoto vyjádření. 

J)) Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, 

odbor ochrany územních zájmů ze dne 27. 8. 2018 zn. 38900/2018-1150-OÚZ-ČB 

K) MěÚ Telč, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad souhlas ze dne 3. 9. 2018 č.j. Telč 

5919/2018OŽP za podmínek :  

 V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál. 

 Během stavebních prací nedojde k poškození břehů toku. Také nesmí dojít ke snížení průtočnosti 

toku, zejména za zvýšených průtoků. 
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 Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací, změny stavby musí být projednány 

s MěÚ Telč OŽP-vodoprávním úřadem a správcem toku. 

 Přímý správce toku (Povodí Moravy,s.p.) bude v dostatečném předstihu vyrozuměn o zahájení a 

ukončení prací na přechodu toku. 

 Pokud dojde k porušení nebo jinému dotčení drenážního systému, musí být zajištěna jejich 

opětovná funkčnost. Provedení opravy bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno 

vlastníkem popřípadě nájemcem pozemku. 

L) Vyjádření Lesy ČR s.p. lesní správa Telč ze dne 9. 10. 2017 č.j. LCR150/000766/2017 a ze 

dne 10. 10. 2017 č.j. LCR952/004493/2017 – dodržet podmínky těchto vyjádřeních - závazná. 

M) Stanovisko Povodí Moravy,s.p. Brno ze dne 4. 12. 2017 zn. PM061628/2017-203/IN 

N) Rybářství Vysočina,s.r.o. Třešť – s bezvýkopovou metodou souhlasíme za předpokladu, že 

budeme přizváni k samotnému protlačování z kontrolních důvodů.  

O) Souhlas Obce Lhotka ze dne 20. 8. 2018 

P) Souhlas Obce Vanov ze dne 14. 8. 2018 za dodržení podmínek uvedených v tomto souhlasu.  

R)Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a E.ON Distribuce, 

a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 ze 

dne 2. 1. 2018 

Smlouva o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025832/001, 1030025832/002,  

1030025832/004, 1030025832/005, 1030025832/006, 1030025832/007, 1030025832/015, 

1030025832/017. 

III.      Stanoví podmínek pro užívání stavby: 

1. Po ukončením stavby  bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas 

požádáno o kolaudační souhlas na předepsaném formuláři. 

2. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi podle § 121 a § 122 stavebního 

zákona, tj. zejména: 

– dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jej provádění došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci; 

– vyhotovení geodetického zaměření pro vyznačení kabelu (věcné břemeno) a geodetické 

zaměření 

– zápis o předání a převzetí dokončené stavby, 

– prohlášení zhotovitele o provedení stavby a použitých materiálech ve smyslu § 156 

stavebního zákona, 

– zpráva o výchozí revizi  elektroinstalací, el. zařízení a technologie,  

– doklady o likvidaci stavebních odpadů,  

– doklady o splnění podmínek dotčených správních úřadů a účastníků řízení ke zřízení stavby. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.9.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou  zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 

veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

1.11.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
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Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Telč, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství – vyjádření  čj. Telč 386/2018 

OŽP/Mi ze dne 15. 1. 2018 

- E.ON Česká republika, s.r.o.  vyjádření o existenci zařízení a udělení souhlasu se stavbou a činností 

v ochranném pásmu ze dne 13. 8. 2018 zn. D8626-16268478.  

- MěÚ Telč, odbor ŽP – ochrana ZPF – souhlas s návrhem vedení trasy pro stavbu  ze dne 20. 1. 

2018 č.j. Telč 590/2018 OŽP/KR/201. 

-  HZS Kraje Vysočina – souhlasné závazné stanovisko ze dne 22. 8. 2018 č.j.HSJI-3973-2/JI-2018 

- MěÚ Telč odbor rozvoje a ÚP – úřad územního plánování – závazné stanovisko ze dne 16. 10. 

2018 č.j. Telč 6962/2018 ORÚP 

- MěÚ Telč, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko ze dne 

12. 3. 2018 zn. MěÚ Telč 1911/2018OŽP/Po   

- MěÚ Telč, odbor životního prostředí – státní správa lesů – závazné stanovisko ze dne 24. 1. 2018 

zn.  Telč 686/2018OŽP/So/221.2.6 

- MěÚ Telč odbor rozvoje a ÚP – úřad územního plánování – památková péče –závazné 

stanovisko ze dne 23. 1. 2018 č.j. Telč 632/2018ORÚP 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  - vyjádření ze dne 4. 10. 2017 zn. 010965/17 

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů ze dne 27. 8. 2018 zn. 38900/2018-1150-OÚZ-ČB 

- MěÚ Telč, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad souhlas ze dne 3. 9. 2018 č.j. Telč 

5919/2018OŽP 

- Vyjádření Lesy ČR s.p. lesní správa Telč ze dne 9. 10. 2017 č.j. LCR150/000766/2017 a ze dne 

10. 10. 2017 č.j. LCR952/004493/2017 

- Stanovisko Povodí Moravy,s.p. Brno ze dne 4. 12. 2017 zn. PM061628/2017-203/IN 

- Rybářství Vysočina,s.r.o. Třešť 

- Souhlas Obce Lhotka ze dne 20. 8. 2018 

-   Souhlas Obce Vanov ze dne 14. 8. 2018 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

výroku uvedených. 

Určení okruhu účastníků územního řízení:  

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tj. žadatel: E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, 

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj. obec: Obec Lhotka, sídlo: Lhotka čp. 11 a Obec 

Vanov, sídlo: Vanov č.p. 22, 588 56  Telč 
 

podle  § 85 odst. 2 písm. a) stavebního  zákona,  tj.  vlastník  pozemku   nebo stavby , na kterých  má být 

požadovaný  záměr   uskutečněn,  není-li  sám  žadatelem,   nebo  ten,  kdo  má  jiné  věcné právo  k 

 tomuto   pozemku  nebo  stavbě : Romana Smetanová, Heřmaneč č.p. 24, 378 53  Strmilov 

Kraj Vysočina,  sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava 1, Jiří Nechvátal, Vanov č.p. 15, 588 56  Telč 

František Lupač, Řásná č.p. 96, 588 56  Telč, Antonín Čejka, Jihlavská č.p. 139, 588 56  Telč-Štěpnice 

Marie Čejková, Jihlavská č.p. 139, 588 56  Telč-Štěpnice, Václav Pittauer, Vanov č.p. 23, 588 56  Telč 

Václav Novák, Lhotka č.p. 7, 588 56  Telč, E.ON Česká republika, s. r. o., sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01  Jihlava 1, Povodí Moravy, s.p., sídlo: 

Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
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Identifikace účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru  nemovitosti v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) : 

parc.č. 348/19, 348/2, 348/1, st.95, st.357/18, 417, 356/2, 356/4, 356/3, st.73, 354/2, st. 75, st.71, st.94, st. 

76, st.77, 353/3 stavba č.e. 26, 6, 43, 8, 24, 42, 27, 12, 11, 1, 15 a 28 vše v k.ú. Vanov. 

parc. č. 139, 128/1, 124, 142/47, 126 a 127 v k.ú. Lhotka u Mrákotína 

parc.č. 234/1 v k.ú. Částkovice u Hostětic 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 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 územního 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, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

Ing. Stanislava Mácová 

vedoucí odboru stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí 

Městský úřad Telč, sekretariát 

Obecní úřad Vanov 

Obecní úřad Lhotka 

(po sejmutí vrátit veřejnou vyhlášku stavebnímu úřadu Městského úřadu Telč) 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Telč, Obecního úřadu Vanov a Lhotka, současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  
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Poplatek: 

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

výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w 

 sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

Romana Smetanová, Heřmaneč č.p. 24, 378 53  Strmilov 

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu 

 sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava 1 

Obec Vanov, IDDS: 8vmbvs4 

 sídlo: Vanov č.p. 22, 588 56  Telč 

Jiří Nechvátal, Vanov č.p. 15, 588 56  Telč 

František Lupač, Řásná č.p. 96, 588 56  Telč 

Antonín Čejka, Jihlavská č.p. 139, 588 56  Telč-Štěpnice 

Marie Čejková, Jihlavská č.p. 139, 588 56  Telč-Štěpnice 

Václav Pittauer, Vanov č.p. 23, 588 56  Telč 

Obec Lhotka, IDDS: n8qa642 

 sídlo: Lhotka č.p. 11, 588 56  Telč 

Václav Novák, Lhotka č.p. 7, 588 56  Telč 

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 

 sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01  Jihlava 1 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

 

Identifikace účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru  nemovitosti v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) : 

parc.č. 348/19, 348/2, 348/1, st.95, st.357/18, 417, 356/2, 356/4, 356/3, st.73, 354/2, st. 75, st.71, st.94, st. 

76, st. 77, 353/3 stavba č.e. 26, 6, 43, 8, 24, 42, 27, 12, 11, 1, 15  a 28 vše v k.ú. Vanov. 

parc. č. 139, 128/1, 124, 142/47, 126 a 127 v k.ú. Lhotka u Mrákotína 

parc.č. 234/1 v k.ú. Částkovice u Hostětic 

  

dotčené orgány 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v 

 sídlo: Ke Skalce č.p. 4960/32, 586 01  Jihlava 1 

Městský úřad Telč, odbor dopravy, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování - orgán územního plánování, náměstí Zachariáše 

z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování - státní památková péče, náměstí Zachariáše z 

Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní 

Město 
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