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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Obec Častrov, IČO 00247987, Častrov 105, 394 63  Častrov,  

v zastoupení: 
ELPE s.r.o., IČO 49050494, Myslotínská 1978, 393 01  Pelhřimov 

(dále jen "žadatel") podal dne 24.02.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Častrov - kabel VO 
na pozemcích st. p. 11/2, parc. č. 1892/8, 1929/8, 119/3, 1938/5, 119/4, 121/13, 1892/13, 1957/1, 109/2, 
109/1, 1957/2, 1957/4, 1896/1, 1959, 1960/1, 80/1, 100, 1958/1, 90/2, 97/1 a 99/2 v katastrálním území 
Častrov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- jedná se o vybudování nového rozvodu veřejného osvětlení v části obce Častrov. Tento rozvod 
nahradí stávající již nevyhovující venkovní rozvod veřejného osvětlení. Hlavním účelem stavby je 
zajištění veřejného osvětlení v části obce Častrov obyvatelům v požadované kvalitě. Kabelové 
vedení bude provedeno kabelem NAYY 4 x 16 mm2. Při provádění stavby bude umístěno 18 kusů 
nových stožárů veřejného osvětlení. Celkem bude provedeno 720 m výkopů, položeno bude celkem 
807 m kabelového vedení NAYY 4 x 16 mm2. 

Městský úřad Počátky, stavební odbor, 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 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření. Dotčené 
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

09. 04. 2021, 
k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Počátky, stavební odbor, aktuální úřední dny a hodiny;  
v jiné dny a hodiny po telefonické dohodě). 

 

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. 
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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. 
 
 

Petr Zadák 
vedoucí odboru 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Častrov, IDDS: ctgbmkw 
v zastoupení: ELPE s.r.o., IDDS: 2kw3wdv 
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Ing. Miroslav Houška, Častrov č.p. 138, 394 63  Častrov 
Ing. Jana Houšková, Častrov č.p. 138, 394 63  Častrov 
Radek Švácha, Častrov č.p. 16, 394 63  Častrov 
Česká republika 
v zastoupení: Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry 
Jiří Havlíček, Častrov č.p. 14, 394 63  Častrov 
Mgr. Božena Havlíčková, Častrov č.p. 14, 394 63  Častrov 
Ludmila Bečková, Častrov č.p. 15, 394 63  Častrov 
Miroslav Bečka, Častrov č.p. 15, 394 63  Častrov 
Obec Častrov, IDDS: ctgbmkw 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
Vodotechnické služby s.r.o., IDDS: 9tqa5sw 
vlastníci pozemků a staveb na nich: st. p. 16/1, 18, 19, 22, 23, 25/1, 25/2, 36, 135, parc. č. 71, 73, 83, 85, 
86, 87, 88, 89, 90/1, 92, 98, 97/2, 99/1, 99/3, 348/2, 1892/3, 1958/2, 119/1, 1955, 1956, 107, 143, 105/1, 
105/2, 84/1, 1960/4, 1960/5, 121/3, 159, 103, 104/1, 150/2 a 1957/2 v katastrálním území Častrov 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, IDDS: ugqb3nb 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, IDDS: ugqb3nb 
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, IDDS: ugqb3nb 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc 
 
Vypraveno dne: 08.03.2021 
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