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Městský úřad Klatovy  Odbor výstavby a územního plánování 

pracoviště Balbínova 59 
 

 

Spis. zn.: OVÚP/3741/14/Ma    
Č.j.: OVÚP/5012/14/Ma   

 
 

 
Vyřizuje:: Ing. Marytová 
Tel.: 376 347 354 
E-mail: jmarytova@mukt.cz 
Datum: 12.8.2014    
 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a § 190 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný 
stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním 
řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.6.2014 podal 

Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 00  Praha 4-
Michle, 
kterou zastupuje ŠINDY a.s., IČO 24126039, 5. května 16, , 252 41  Dolní Břežany, která 
zmocňuje na základě plné moci společnost Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská  
136/8, 301 48 Plzeň – Východní Předměstí, která pověřila Františka Andrleho, bytem U 
Potoka 262, 346 01 Horšovský Týn 

(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 

TM3C_104_LO_P_Zdebořice_OK 11010-047945 

pokládka sítí elektronických komunikací, pokládka trubek HDPE a zafouknutí optického 
kabelu, pro optické propojení vysílací věře operátora Telefónica Czech Republik, a.s. na 

pozemku p. č. 439/4 v k.ú. Číhaň a vysílací věže operátora T-Mobile na pozemku p. č. 575/3 v 
k.ú. Zdebořice 
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(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 432/1 (orná půda), parc. č. 432/3 (orná půda), parc. č. 435/2 
(orná půda), parc. č. 436 (orná půda), parc. č. 437 (orná půda), parc. č. 439/1 (lesní pozemek), parc. č. 
439/4 (ostatní plocha), parc. č. 439/5 (ostatní plocha), parc. č. 440/1 (orná půda), parc. č. 440/2 (orná 
půda), parc. č. 441 (orná půda), parc. č. 442 (orná půda), parc. č. 466 (orná půda), parc. č. 469 (ostatní 
plocha), parc. č. 471 (orná půda), parc. č. 489/2 (trvalý travní porost), parc. č. 550 (orná půda), parc. č. 
1180/1 (ostatní plocha), parc. č. 1180/2 (ostatní plocha), parc. č. 1186/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1186/4 (ostatní plocha), parc. č. 1234 (ostatní plocha) v katastrálním území Číhaň, parc. č. 91/4 (orná 
půda), parc. č. 91/12 (orná půda), parc. č. 93 (orná půda), parc. č. 94 (trvalý travní porost), parc. č. 95 
(trvalý travní porost), parc. č. 96 (orná půda), parc. č. 100 (trvalý travní porost), parc. č. 101/1 (orná 
půda), parc. č. 101/2 (orná půda), parc. č. 102 (orná půda), parc. č. 103/12 (orná půda), parc. č. 123/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 131/2 (orná půda), parc. č. 158/2 (orná půda), parc. č. 159/1 (orná půda), 
parc. č. 159/3 (orná půda), parc. č. 159/4 (orná půda), parc. č. 159/5 (orná půda), parc. č. 159/6 (orná 
půda), parc. č. 159/7 (orná půda), parc. č. 159/8 (orná půda), parc. č. 159/9 (orná půda), parc. č. 166/3 
(orná půda), parc. č. 166/4 (orná půda), parc. č. 182/2 (orná půda), parc. č. 184 (orná půda), parc. č. 
185/2 (orná půda), parc. č. 188/1 (orná půda), parc. č. 201 (orná půda), parc. č. 203 (orná půda), parc. 
č. 206 (ostatní plocha), parc. č. 548 (orná půda), parc. č. 574/2 (ostatní plocha), parc. č. 575/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 575/3 (lesní pozemek), parc. č. 610 (trvalý travní porost), parc. č. 611 (ostatní 
plocha), parc. č. 614/13 (orná půda), parc. č. 615 (ostatní plocha), parc. č. 616 (ostatní plocha), parc. č. 
620 (ostatní plocha), parc. č. 646/11 (orná půda), parc. č. 895 (orná půda), parc. č. 896 (orná půda), 
parc. č. 897 (orná půda), parc. č. 907/1 (orná půda), parc. č. 914/1 (orná půda), parc. č. 930/1 (orná 
půda), parc. č. 931 (ostatní plocha), parc. č. 932 (ostatní plocha), parc. č. 935 (ostatní plocha), parc. č. 
936 (ostatní plocha), parc. č. 952 (ostatní plocha), parc. č. 955/8 (ostatní plocha), parc. č. 962/4 (vodní 
plocha) v katastrálním území Zdebořice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Uložení optického kabelu za účelem propojení vysílací věže operátora Telefónice Czech 
Republik, a.s. na pozemku 439/4 v k. ú. Čihaň a vysílací věže operátora T-Mobile na pozemku 
p.č. 575/3 v k.ú. Zdebořice 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 432/1, 432/3, 435/2, 436, 437, 439/1, 439/4, 439/5, 
440/1, 440/2, 441, 442, 466, 469,  471, 489/2,. 550,  1180/1, 1180/2, 1186/1, 1186/4,  1234 v 
katastrálním území Číhaň, parc. č. 91/4, 91/12,. 93, 94, 95, 96, 100, 101/1, 101/2, 102, 103/12, 
123/2, 131/2, 158/2, 159/1, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 166/3, 166/4, 182/2, 
184, 185/2, 188/1, 201, 203, 206, 548, 574/2, 575/1, 575/3, 610, 611, 614/13, 615, 616, 620, 
646/11, 895, 896, 897, 907/1, 914/1, 930/1, 931, 932, 935, 936, 952, 955/8, 962/4 v katastrálním 
území Zdebořice v souladu s ověřenou situací stavby  

Určení prostorového řešení stavby: 

- pokládka 2 trubek HDPE a zafouknutí  optického kabelu z místa v prostoru křižovatky silnice 
I/22 Klatovy - Horažďovice a silnice II/187 Kolinec - Plánice na pozemku p.č. 540/4 v k.ú. Číhaň 
pro propojení vysílací věže operátora Telefónice Czech Republik na pozemku p.č. 439/4 v k.ú. 
Číhaň a vysílací věže operátora T-Mobile na pozemku p.č. 575/3 v k.ú. Zdebořice 

- trubky ukončeny uvnitř technologických domků (site)  uvedených operátorů 

- celková délka trasy je cca 4,5 km 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Nezbytně nutná šířka pracovního pruhu v trase kabelu na pozemcích parc. č. 432/1, 432/3, 435/2, 
436, 437, 439/1, 439/4, 439/5, 440/1, 440/2, 441, 442, 466, 469,  471, 489/2,. 550,  1180/1, 
1180/2, 1186/1, 1186/4,  1234 v katastrálním území Číhaň, parc. č. 91/4, 91/12,. 93, 94, 95, 96, 
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100, 101/1, 101/2, 102, 103/12, 123/2, 131/2, 158/2, 159/1, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 
159/8, 159/9, 166/3, 166/4, 182/2, 184, 185/2, 188/1, 201, 203, 206, 548, 574/2, 575/1, 575/3, 
610, 611, 614/13, 615, 616, 620, 646/11, 895, 896, 897, 907/1, 914/1, 930/1, 931, 932, 935, 936, 
952, 955/8, 962/4 v katastrálním území Zdebořice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Optický kabel bude umístěn v souladu s ověřenou situací stavby zpracovanou na podkladě 
katastrální mapy, která je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované v 05/2014, č. 
stavby 11010-047945. Dokumentaci vypracoval František Andrle a ověřil Robert Šmůla ČKAIT 
0201670 v 05/2014. 

2. Trasa optického kabelu vede převážně po nezpevněných plochách v otevřeném výkopu. 

3. V trase budou položeny dvě trubky HDPE, v celém průběhu trasy bude nad vedením uložena 
výstražná fólie oranžové barvy. 

4. Kabel a trubky budou ukládány v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a s dalšími platnými normami. 

5. Přechody kabelu pod komunikacemi (silnice I.tř., místní a účelové komunikace) a přechod 
vodního toku Oborka budou provedeny podvrty. 

6. Do uložených trubek bude zafouknut optický kabel z místa prostoru křižovatky silnic I/22 a 
II/187 na pozemku parc. č. 550 v katastrálním území Číhaň. 

7. Bude provedeno připojení vysílací věže operátora Telefónice Czech Republik na pozemku p.č. 
439/4 v k.ú. Číhaň na vysílací věž operátora T-Mobile na pozemku p.č. 575/3 v k.ú. Zdebořice 

8. Trubky a optické kabely budou ukončeny uvnitř technologických domků (site) operátorů na 
optických rozvaděčích ODF. 

9. Před zahájením prací na stavbě budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě v území.  

10. Budou respektovány stávající inženýrské sítě v území. Křížení stávajících sítí bude provedeno 
v souladu se stanovenými podmínkami jednotlivých správců sítí, budou respektovány podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech jednotlivých podzemních a nadzemních vedení 
správců sítí. 

11. Prostorové uložení sítí bude zkoordinováno s ostatními sítěmi v území v souladu s ČSN 736005 - 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

12. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. 

13. Stavebník bude respektovat podmínky dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
v platném znění (archeologický průzkum). 

14. Bude respektováno ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, ochrana dřevin rostoucích mimo les před poškozováním a ničením. Při realizaci 
akce bude postupováno s maximální šetrností – v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v Krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
pracích. 

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu: 

1.  Umožnit vyjádření vlastníků (nájemců) půdy, jakož i plnit požadavky orgánů ochrany ZPF 
uplatňované během výstavby. 

2. skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít. 

3. V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

4. Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám. 
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5. V předstihu nejméně jednoho měsíce projednat zamýšlené zahájení prací s vlastníky a nájemci 
pozemků náležejících do ZPF. 

6. V případě porušení melioračních zařízení uvést tyto opět do původního stavu. 

7. Dotčené pozemky musí být po ukončení akce uvedeny do původního stavu. 

8. Doba zahájení zemních prací do doby, kdy budou pozemky opět uvedeny do původního stavu, 
nesmí být delší jak 1 rok. V opačném případě by bylo nutno požádat o udělení souhlasu k odnětí 
půdy ze ZPF. 

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu – souhlasu podle § 17 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 
Josef Šmůla (ČKAIT – 0201670) v únoru 2014. 

2. Před zahájením stavby bude zpracován plán havarijních opatření platný po dobu stavby, který 
je nutno ve dvojím vyhotovení předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení (dle ust. § 
39 odst. 2 citovaného vodního zákona). 

3. Křížení kabelu s vodním tokem bude na březích označeno trasírkami. 

4. O zahájení prací na podvrtu bude informován správce toku. 

17. Uložení inženýrské sítě do komunikace I.třídy bude provedeno za podmínek: 

- příčné uložení jedné chráničky PE 110 mm, do které budou vloženy 2 trubky HDPE 40 a do 
nich pak následně bude zafouknut optický kabel, délka chráničky cca 28 m, uložení podvrtem 
pod konstrukčními vrstvami silnice I/22; startovací a cílová jáma budou umístěny mimo silniční 
pozemek 

- při provádění zemních prací nesmí být silnice I.třídy znečišťována mechanizací stavby 

- v případě znečištění a poškození části silnice I.třídy č. I/22 stavebník neprodleně zajistí čištění a 
opravu na své náklady 

- do zahájení užívání stavby uzavře stavebník s ŘSD ČR smlouvu o zřízení věcného břemene na 
základě předloženého geometrického plánu 

- do 14 dnů po skončení zemních prací stavebník písemně vyzve majetkového správce silnice 
I.třídy I/22 k protokolárnímu předání dotčeného úseku stavby. K fyzickému předání dojde na 
místě samém, předávací protokol bude sloužit jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu, 
bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce celé stavby stavebníka. 

18. Bude-li nutné realizací stavby omezit provoz na pozemních komunikacích, bude před započetím 
prací předložen Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu Klatovy k vyjádření a následnému 
stanovení odpovídající návrh dopravního opatření. 

19. Po dokončení stavby, resp. uložení kabelu, bude stavba zaměřena. 

20. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

21. Umisťovaný záměr je stavbou uvedenou v ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona. 
Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00  Praha 4-Michle 
 

Odůvodnění: 

Dne 2.6.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 20.6.2014 pod č.j. OVÚP/4101/14/Ma zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě 
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na den 29.7.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Oznámení o zahájení územního řízení bylo 
účastníkům řízení doručeno v souladu s ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k velkému 
počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního 
zákona a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. 

Město Plánice má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚPN SÚ Plánice z roku 1998 + 4 
změny ÚPN SÚ, včetně Vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Plánice, 
schválené zastupitelstvem obce pod bodem č. 130/98 ze dne16.10.1998. Obec Číhaň má zpracovanou 
územně plánovací dokumentaci – ÚPN obce Číhaň z roku 2001 (včetně 3 změn ÚPN), který je 
zpracován pro celé správní území obce. Územní plán byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.4.2011 
– nabytí účinnosti vyhlášky dne 18.5.2001. Podle těchto ÚPD se zájmové území v k.ú. Zdebořice a 
Číhaň nachází mimo zastavěné území obce. Záměr žadatele zpracovaný v předložené dokumentaci je 
stavba pro veřejnou technickou infrastrukturu umisťovaná v souladu s ust. § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. Stavba je v souladu se záměry územního plánování. 

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

Stanoviska, vyjádření sdělili: 

- Městský úřad Klatovy: Koordonované závazné stanovisko č. 648/13 – 20.12.2013 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP/10415/13/Ro – 15.1.2014; závazné 
stanovisko ŽP/03993/14 – 28.5.2014; závazné stanovisko ŽP//3956/14/Rt – 27.5.2014; závazné 
stanovisko ŽP/628/14/Bá – 27.1.2014; závazné stanovisko ŽP/4726/14/Bá – 27.6.2014; 

- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy: rozhodnutí OD/5521 – 3/14/Ba – 26.5.2014 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství: rozhodnutí č.j. 
DSH/2191/14 – 3.4.2014 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy: HSPM-5262-2/2013 KT – 
14.1.2014 

- ČR – Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku: 11957/71771-6440-OÚZ-PL – 9.1.2014 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR: 556/14-33200/22-510/Kol – 17.2.2014 

- Policie ČR: KRPP-8244-2/ČJ/2014-030406 – 17.1.2014; 30.7.2014 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Klatovy: vyjádření 
29.11.2013;13.5.2014 

- Státní pozemkový úřad: vyjádření 26.5.2014 

- Povodí Vltavy, Plzeň: stanovisko a vyjádření 4.3.2014 a 30.5.2014 – 26999/2014/342/Pa, SP-
2014/7302 

- Město Plánice: vyjádření PL/1418/13 – 27.12.2013 

- Obec Číhaň: 6.1.2014 

- ČEZ Distribuce a.s.: 0100229819, 0100229817 – 18.12.2013 

- RWE Distribuční služby, s.r.o.: 5000940976 – 14.5.2014 

- Telefónica Czech Republik, s.r.o.: 721035/13 – 17.12.2013 

- T-Mobile Czech Republik, s.r.o.: 20.1.2014 

- UPC Česká republika s.r.o.: 23.10.2013; 28.2.2014 

- České radiokomunikace a.s.: 17.12.2013 
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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. 

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona. 

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: Telefónica Czech Republic, a.s 

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: Obec Číhaň, Město Plánice 

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: Alena Pláničková, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Josef Petrmichl, Marie Petrmichlová, Státní pozemkový úřad, Farma Číhaň s.r.o., Markéta Volenová,  
Miroslav Volena, Marie Volenová, Karel Čáp, Marie Čápová, Nadační fond Věry Třebické-
Řivnáčové, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Pavel Simet, Jana 
Sochrová, Josef Simet, Ing. Josef Hříšný, Ladislav Potužník, Václav Kloud, Ing. Josef Valečka, Josef 
Rada, Stanislav Zahálka, Zdeňka Weberová, František Hranička, Jiří Janča, Jan Kolář, Marie 
Kolářová, Lenka Papežová, Lada Maucy Javorská, Miroslav Marek, Věra Marková, Zdeněk Weber,  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené 
pracoviště Klatovy, Jaroslav Denk, Blanka Freiberková, Povodí Vltavy, státní podnik, závod 
Berounka, T-Mobile Czech Republic a.s. 

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:  ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 439/3, 443, 465/3, 
465/4, 468, 472, 473/2, 1179 v katastrálním území Číhaň, parc. č. 86, 91/3, 97, 98, 103/4, 103/10, 
159/2, 283, 381, 382, 384/1, 385, 387/1, 387/2, 391, 549/1, 562/2, 568/1, 606, 612, 614/11, 617, 619, 
639, 640, 646/6, 651, 652, 658/1, 658/2, 659/2, 664/2, 867, 907/2, 934, 955/9, 957/3, 962/3 v 
katastrálním území Zdebořice 

Okruh účastníků řízení byl omezen na vlastníky pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn, 
vlastníky dotčené technické infrastruktury, vlastníky pozemků a staveb sousedících s pozemky, na 
kterých je záměr navržen a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům by mohlo být 
umístěním záměru ovlivněno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám 
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Rozhodnutí se oznamuje v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního 
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
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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 také 
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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. 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Pavel Boublík 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy, MěÚ Plánice a 
OÚ Čihaň a v obci Zdebořice. 

 

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

 

 

 

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 1.8.2014. 

 



Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

Obdrží: 

Žadatel (dodejky) 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h – zastoupen: 
                   ŠINDY a.s., IDDS: 5gy3k2x  - Fibre Optics Service s.r.o. 
                    – František Andrle, U Potoka 262, 346 01 Horšovský Týn 
 

Obec (dodejky) 
Město Plánice, IDDS: cp6bb2w 
Obec Číhaň, IDDS: gtnb337 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě, dodejky) 
Alena Pláničková, Číhaň č.p. 39, 341 42  Kolinec 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Josef Petrmichl, Číhaň č.p. 3, 341 42  Kolinec 
Marie Petrmichlová, Číhaň č.p. 3, 341 42  Kolinec 
Obec Číhaň, IDDS: gtnb337 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Farma Číhaň s.r.o., IDDS: 2kc5uf9 
Markéta Volenová, Západní Předměstí č.p. 917, 349 01  Stříbro 
Miroslav Volena, Palackého č.p. 637, 349 01  Stříbro 
Marie Volenová, Kostelní č.p. 134, 349 01  Stříbro 
Karel Čáp, Číhaň č.p. 40, 341 42  Kolinec 
Marie Čápová, Číhaň č.p. 40, 341 42  Kolinec 
Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové, Černá č.p. 646/9, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Pavel Simet, Bezručova č.p. 4201, 430 03  Chomutov 3 
Jana Sochrová, Krokova č.p. 4553, 430 01  Chomutov 1 
Josef Simet, Zahradní č.p. 5184, 430 04  Chomutov 4 
Ing. Josef Hříšný, Palackého č.p. 845, 341 01  Horažďovice 
Ladislav Potužník, Bystré č.p. 17, Mochtín, 339 01  Klatovy 1 
Václav Kloud, Na Křtině č.p. 251, Praha 4-Újezd, 149 00  Praha 415 
Ing. Josef Valečka, Vílov č.p. 13, Černíkov, 345 06  Kdyně 
Josef Rada, Zdebořice č.p. 58, Plánice, 341 42  Kolinec 
Stanislav Zahálka, Majakovského č.p. 1189/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Zdeňka Weberová, Křižíkova č.p. 117, 340 22  Nýrsko 
František Hranička, Zdebořice č.p. 37, Plánice, 341 42  Kolinec 
Jiří Janča, Zdebořice č.p. 59, Plánice, 341 42  Kolinec 
Jan Kolář, Zdebořice č.p. 5, Plánice, 341 42  Kolinec 
Marie Kolářová, Zdebořice č.p. 5, Plánice, 341 42  Kolinec 
Lenka Papežová, Vacovy č.p. 7, 340 21  Janovice nad Úhlavou 
Lada Maucy Javorská, Zdebořice č.p. 41, Plánice, 341 42  Kolinec 
Miroslav Marek, Zdebořice č.p. 3, Plánice, 341 42  Kolinec 
Věra Marková, Zdebořice č.p. 3, Plánice, 341 42  Kolinec 
Zdeněk Weber, Bělohorská č.p. 1166/18, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené 
pracoviště Klatovy, IDDS: 96vaa2e 
Jaroslav Denk, Hodousice č.p. 17, 340 22  Nýrsko 
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Blanka Freiberková, Chlistov č.p. 11, 339 01  Klatovy 1 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Město Plánice, IDDS: cp6bb2w 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona obdrží v souladu s ust. § 144 správního 
řádu veřejnou vyhláškou. 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
parc. č. 439/3, 443, 465/3, 465/4, 468, 472, 473/2, 1179 v katastrálním území Číhaň, parc. č. 86, 91/3, 
97, 98, 103/4, 103/10, 159/2, 283, 381, 382, 384/1, 385, 387/1, 387/2, 391, 549/1, 562/2, 568/1, 606, 
612, 614/11, 617, 619, 639, 640, 646/6, 651, 652, 658/1, 658/2, 659/2, 664/2, 867, 907/2, 934, 955/9, 
957/3, 962/3 v katastrálním území Zdebořice 

  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1 
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova č.p. 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 
301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát 
Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky č.p. 412, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
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