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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

(dále jen "žadatel") podal dne 14. května 2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

CL_Jestřebí-Popelov - rekonstrukce NN (IE-12-4004088) na pozemcích parc. č. 1179, 

1180/1, 1187/1, 1410/2, 1412, 1726, 1727, 1730, 1731, 1733, 1795, 1824, 1827, 1829, 1937, 

1945, 1952, 1962, 1966 v katastrálním území Pavlovice u Jestřebí.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Oprávněnou úřední osobou pro toto řízení je 

František Janů, referent územního rozhodování a stavebního řádu. 

 

Stavba obsahuje: 

Zemní kabelové vedení NN (v celkové délce trasy cca 1065m) včetně umístění nových 

přípojkových (13ks) a rozpojovacích skříní, vše na pozemcích k.ú. Pavlovice u Jestřebí. V rámci 

stavby bude stávající vrchní vedení NN v místě řešené stavby demontováno, včetně podpěrných 

bodů.  

Stávající rozvaděč NN v pilíři na ppč. 1727 bude demontován, nový rozvaděč NN bude umístěn 

v pilíři ke stávající TS na ppč. 1731 a napojen na stávající svody z této TS. Z nového rozvaděče 

NN pak budou vyvedeny dva nové zemní kabely NN.  

První kabelový vývod z rozvaděče NN u TS Popelov bude veden překopem přes komunikaci ppč. 

1945 na a po pozemcích ppč. 1727 a 1726 a následně neřízeným protlakem pod komunikací ppč. 

1937 k přípojkové skříni v pilíři umístěné před oplocením pozemku ppč. 73, kde bude 

zasmyčkován. Kabel bude dále pokračovat podél komunikace v zeleném pásu až k ppč. 7, kde 

bude znovu zasmyčkován v přípojkové skříni v pilíři umístěném vedle stávajícího 

elektroměrového rozvaděče. Dále bude kabel pokračovat podél komunikace, stočí se na cestu 

ppč. 1952 a bude zasmyčkován v přípojkové skříni v pilíři před oplocením u ppč. 6/3, po té cestu 

překříží a bude smyčkován v přípojkové skříni v pilíři u ppč. 77/1. Kabel se poté vrátí v trase 

zpět na křižovatku a bude pokračovat protlakem pod komunikací a dále v zeleném pásu podél 

komunikace po pozemcích ppč. 1937 a 1824, poté se stočí přes ppč. 1824 a 1187/1 kolem 

studánky a bude pokračovat po ppč. 1410/2 do nové rozpojovací skříně R4 v pilíři na ppč. 1966 

u stávajícího schodiště, kde bude ukončen. Ze skříně R4 bude vyveden nový zemní kabel, který 
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bude pokračovat podél schodiště na ppč. 1966 a 1180/1, poté v okraji pěšiny vedoucí po 1180/1 

a 1179, kde bude smyčkován v pilíři a pak bude dále pokračovat v trase stávajícího vrchního 

vedení po pozemcích ppč. 1795, 1952 a 1412 až ke stávajícímu betonovému sloupu, kde bude 

ukončen v nové skříni R5 umístěné na tomto sloupu. Ze skříně R4 na ppč. 1966 bude vyveden 

druhý kabel, který bude veden svahem šikmo vzhůru až k pěší cestě mezi st.pč. 82 a 83, kde bude 

smyčkován v nové přípojkové skříni v pilíři před oplocením pozemku ppč. 1181, poté bude 

pokračovat podél plotu až na místní komunikaci ppč. 1962 a bude dále pokračovat v jejím levém 

okraji a smyčkovat nové přípojkové skříně v pilířích na ppč. 1962 u ppč. 1183/2 a na pp.č. 1829 

a bude ukončen v nové přípojkové skříni v pilíři umístěné v oplocení na ppč. 1827.          

Druhý kabelový vývod z rozvaděče NN u TS Popelov bude veden po pozemku ppč. 1731 a poté 

podél komunikace ppč. 1937 na ppč. 1731 a 1730. Kabel v úrovni st.pč. 72 překříží protlakem 

komunikaci na ppč. 1937 a bude smyčkován v přípojkové skříni v pilíři u oplocení pozemku ppč. 

225/1 a bude dále pokračovat na pozemku ppč. 1731 a 1733. V úrovni ppč. 224/3 bude opět 

provedena kabelová smyčka protlakem pod ppč. 1937 do nové přípojkové skříně v pilíři  u 

oplocení pozemku st.pč. 70. Kabel pak zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v pilíři umístěnou 

vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče u ppč. 1732 a bude pokračovat v okraji pozemku 

ppč. 1937 podél hranice s pozemky ppč. 1732 a 1734, poté překříží komunikaci na ppč. 1937 

protlakem a bude ukončen v nové rozpojovací skříni R3 umístěné na novém betonovém sloupu 

č.1 (náhrada stávajícího dřevěného sloupu na stávajícím místě).  

   

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

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

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení.  

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 

mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřední dny 

pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin). 

 

Nejpozději k 15. dni od doručení tohoto oznámení budou shromážděny všechny podklady pro 

vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mohou vyjádřit. Následně bude ve 

věci rozhodnuto. 

 

Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní, 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Oznámení o zahájení 

územního řízení se podle §2 odst. 5 výše uvedeného zákona č. 416/2009Sb. doručuje účastníkům 

řízením podle §85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti podle § 2 

odst. 5 zákona citovaného zákona se doručují pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 

uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 

500/2004Sb., správního řádu, zahájení územního řízení se účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, 

písm. b) doručuje veřejnou vyhláškou. 
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Stanovení okruhu účastníků řízení: 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků 

pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku 

byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to: 

 

Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:  

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly 

 

Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn:  

- Obec Jestřebí, Jestřebí č.p. 142, 471 61 Jestřebí 

 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - 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: ppč. 1187/1, 1410/2, 1412, 1727, 1730, 1731, 1733, 1795, 1824, 

1945, 1952, 1962, 1966 – vlastník  - Obec Jestřebí, Jestřebí č.p. 142, 471 61 Jestřebí, ppč. 1179, 

1180/1 – vlastník - Mojmír Roháč, Krouzova č.p. 3042/22, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

a Eva Roháčová, Krouzova č.p. 3042/22, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412, ppč. 1726 – 

vlastník - Jan Vrána, Navigátorů č.p. 608/29, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614 a Marie 

Vránová, Navigátorů č.p. 608/29, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614, ppč. 1827 – vlastník - 

Monika Sládková, Navigátorů č.p. 615/15, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614 a Bc. Petr Hubený, 

Pod strání č.p. 2167/24, 100 00  Praha 10-Strašnice, ppč. 1829 – vlastník - Vlastimil Koutecký, 

Michelská č.p. 711/57, Praha 4-Michle, 141 00  Praha 41, ppč. 1937 – vlastník – Liberecký kraj - 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, stávající infrastruktura v místě - CETIN a.s., 

Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1. 

 

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno: 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. pč. 70, 71/1, 72, 

73, 74, 77/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 95, 104/1, 115, 129 a ppč. 5/3, 6/2, 6/3, 7, 10/2, 

224/3, 225/1, 1170/1, 1177, 1181, 1183/1, 1183/2, 1186, 1410/1, 1525, 1732, 1734, 1735, 1741, 

1791, 1796, 1797, 1817, 1831, 1832, 1944, 1946  

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: číslo evidenční - 3, 5, 6, 

13, 17 a číslo popisné - 51, 53, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68. 

 

Dle posouzení stavebního úřadu nebudou práva dalších osob tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před 

vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 

požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 

uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 

rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 

záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

  

František Janů 

referent územního rozhodování a stavebního řádu 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení (datovou schránkou) 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Obec Jestřebí, IDDS: v2xbsq3 

 sídlo: Jestřebí č.p. 142, 471 61  Jestřebí 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

 sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

Bc. Petr Hubený, IDDS: 8zd9tkn 

 trvalý pobyt: Pod strání č.p. 2167/24, 100 00  Praha 10-Strašnice 

 

účastníci řízení (na doručenku) 

Mojmír Roháč, Krouzova č.p. 3042/22, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

Eva Roháčová, Krouzova č.p. 3042/22, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

Jan Vrána, Navigátorů č.p. 608/29, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614 

Marie Vránová, Navigátorů č.p. 608/29, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614 

Monika Sládková, Navigátorů č.p. 615/15, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614 

Vlastimil Koutecký, Michelská č.p. 711/57, Praha 4-Michle, 141 00  Praha 41 
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dotčené orgány (interní poštou) 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01  Česká Lípa 1 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01  

Česká Lípa 1 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - orgán územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 

č.p. 1/1, 470 01  Česká Lípa 1 

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p. 

1/1, 470 01  Česká Lípa 1 

 

 

 

Tento dokument se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona oznamuje 

veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Jestřebí, a 

musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Patnáctý den je posledním dnem oznámení. 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: .................... 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

    ....................      .................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení         Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                     Razítko: 
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