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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín, 
kterého zastupuje ELEKTROMONT Matějka, a.s., IČO 25732633, Jiřího Šotky č.p. 445, 271 01  
Nové Strašecí 

(dále jen "žadatel") podal dne 20.10.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Prodloužení podzemního kabelového vedení NN  
a demontáž stávajícího nadzemního vedení NN 
(KD-Kačice, parc.č. 92/1 a 92/4 IV-12-6031425) 

na pozemku parc.č. 88/2, 88/3, 88/4, 85, 92/1, 92/3, 92/4, 139, 156/2, 172, 205/4 v katastrálním území 
Kačice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

SO O1 - kabelové vedení NN  

- Ze stávající skříně R51 na pozemku parc.č. st. 85 bude z volné pozice vyveden kabel AYKY 
3x240+120, který povede do nově vybudovaného pilíře SR502/R70 uístěného na křižovatce ulic 
Masarykova a K Farmě. Z něj dále povede v chodníku po severní straně ulice K Farmě a před PD SJZ 
180 překopem vozovky přejde na druhou stanu ulice, kde zasmyčkuje nově vybudovaný zděný pilíř 
SS100 osazený do oplocení pozemku parc.č. 139. Kabel se zakončí ve stávající rozpojovací skříni 
SR502/R33 na křižovatce ulic K Farmě a Lipová. V celé délce kabelového vedení se položí i HDPE, 
zakončené v kabelové komoře.  

- Ze skříně SS100/X50 se vytáhne kabel AYKY 3x120+70 směr R16 a naspojkuje se novým kabelem 
3x120+70. Nový kabel zasmyčkuje novou skříň SS200/X54 na rozhraní pozemků parc.č. 92/1 a 88/2 a 
dále skříň SS100/X53 na jihozápadním rohu pozemku parc.č. 92/4 a zakončí se na místě vytaženého 
kabelu v SS100/X50. 

SO 02 Demontáž  

- V ulici K Farmě (v úseku mezi ulicemi Masarykova a Lipová) dojde k demontáži stávajícího 
nadzemního vedení NN od PB SJZ: 94 až po PB SJZ: 179, včetně podpěrných bodů SJZ: 183, 182, 181 a 
180. 
 

Městský úřad Stochov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 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, účastníci řízení 
své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Stochov, odbor výstavby, úřední dny 
pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00- 17,00 hodin; čtvrtek od 13,00 – 16,00, v jiné dny po telefonické 
dohodě). 
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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. 

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. 
 
 
 

Jana Pešková 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci podle § 85 odst.1 (dodejky) 

ELEKTROMONT Matějka, a.s., IDDS: unm3nee 
 sídlo: Jiřího Šotky č.p. 445, 271 01  Nové Strašecí 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 
 

účastníci podle § 85 odst.2 písm. a)(dodejky) 

Obec Kačice, IDDS: 46pbr44 
 sídlo: Masarykova č.p. 20, 273 04  Kačice 
Auto, obchod APK, s.r.o., IDDS: xtwpd68 
 sídlo: Pod Školou č.p. 602, 273 02  Tuchlovice 
Lukáš Beznoska, K farmě č.p. 369, 273 04  Kačice 
Lenka Kršiaková, Masarykova č.p. 22, 273 04  Kačice 
Jana Dubayová, Masarykova č.p. 23, 273 04  Kačice 
Jiří Pokorný, V Zátiší č.p. 185, 273 62  Družec 
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účastníci podle § 85 odst.2 písm.b) (veřejnou vyhláškou) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc.č. 46/6, 81/1, 84, 82, 83, 86/1 v katastrálním území Kačice 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
 Kačice čp. 25, čp. 93 
 
dotčené správní úřady 

Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05  Praha 1 - Staré Město 
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 
 

k vyvěšení 

Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04  Kačice 
Městský úřad Stochov, odbor správní 
 

spis SÚ 
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