
Městský úřad Doksy 
Stavební úřad a životní prostředí  

  náměstí Republiky čp. 193, 472 01  Doksy 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   *MEDOX002P0N6* 

ZE DNE: 18.9.2017  

Č.J.: MUDO/9396/2017 

SPIS.  ZN.: MUDO/7825/2017  MEDOX002P0N6 

VYŘIZUJE: Marie Zelinková  

 

 

TELEFON: 487 882 440   

   Dle rozdělovníku  

E-MAIL: zelinkova@doksy.com    

     

DATUM: 6.11.2017    
 

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, 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"), 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 18.9.2017 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 
323 00  Plzeň 23 

(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 

CL_Tachov, rekonstrukce NN, č. stavby: IE-12-4004388 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 38/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 54 
(zahrada), parc. č. 57 (ostatní plocha), parc. č. 60/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 116/1 (zahrada), parc. č. 120 (zahrada), parc. č. 448/1 (ostatní plocha), parc. č. 448/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 448/7 (ostatní plocha), parc. č. 448/11 (ostatní plocha), parc. č. 643/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 643/10 (zahrada), parc. č. 643/21 (zahrada), parc. č. 643/39 (zahrada), parc. č. 643/44 (ostatní 
plocha), parc. č. 643/46 (ostatní plocha), parc. č. 643/47 (ostatní plocha), parc. č. 643/67 (ostatní plocha), 
parc. č. 672 (ostatní plocha), parc. č. 711/1 (ostatní plocha), parc. č. 720/1 (ostatní plocha), parc. č. 721/1 
(ostatní plocha), parc. č. 721/2 (ostatní plocha), parc. č. 753/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Tachov u Doks. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
1. část - úsek od TS CL_0663  směr PB 1 až PB  na čp. 14  
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Demontáž: Budou demontovány PB č. 1,1A, 47, 48, 49, 49A, 50 a 51 včetně vrchního vedení AlFe. 
Dále se demontují přípojky pro č. p. 12, 13 (45) a 14. Dále bude Montáž: Na místě PB č. 1 bude 
vybudována nová rozpojovací skříň SR502, kam budou přepojeny 2x AYKY 3x120+70 každý na 
samostatnou sadu pojistek. Z další sady bude vyveden nový kabel AYKY 4x50, který bude ukončen 
ve skříni SS100 (pilíř) u čp. 14 v oplocení. Po trase budou zasmyčkovány nové skříně SS100 (pilíře) 
pro čp. 12, čp. 13 a čp.45. 
 
2. část - úsek od TS CL_0663 směr PB 14 u čp.2 
Demontáž: Bude provedena demontáž PB č. 1 (viz úsek 1), 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 10A, 
11, 12 a 13 včetně vedení AlFe, AES (197 m k R10) a přípojek pro č. p. 9, E4, 8, 10, 6, 11, 5, 44, 36 
(37), R15, 43, 35 a 2. Montáž: Místo demontovaného AES 4x120 z TS CL_0663 do R10 bude od z TS 
vybudován nový kabel AYKY 3x120+70 a připojen bude do nového SR502 (u PB1). Z nového SR502 
budou pokračovat 2x AYKY 3x120+70 z nichž jeden bude smyčkový 
přes skříně SS100 (SS200) a objekty čp. 9, E4, 8, 11, 10 a druhý přímý a oba budou ukončeny 
samostatně na volných sadách ve skříni R10 (SR622). Místo skříně R6 u PB č. 10 bude vybudován 
nový pilíř SR401 a s R10 bude propojeno novým kabelem AYKY 3x120+70, který bude smyčkovat č. 
p. 6, 5, a 4A ve skříních SS100. Z nového pilíře SR401 (R6) bude připojen stáv. AYKY 4x70 do nové 
skříně SS100 (4B), dále bude vyveden nový kabel AYKY 4x35 do nové skříně SS100 na čp. 44 a dále 
nový AYKY 3x120+70 směr R3 (nově SR501) u PB č. 14, který bude po trase smyčkovat SS100 
(SS200) čp. 36, čp.3 u R15(přepojit vývod pro čp.3),43, 35 a čp.2.. Z nového SR501 u PB č. 14 budou 
provedeny 2 x nový svod AYKY 3x120+70 pro 
stávající vedení AES. 
 
3.část - úsek od TS CL_0663 směr PB 34 až PB 46B na čp.15 
Demontáž: Vedení nn AlFe a PB č. 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 46B budou demontovány 
včetně přípojek pro č. p. 22, P5, P4, R17, 20, E3, E10, 18, 17, 16 a 15. Stávajíc kabel AYKY 4x50 od 
R20 do X12 (X13)í zůstane původní. Montáž: V místě stáv. PB 34 bude vybudován nový pilíř se skříní 
SD822. Do této skříně budou přivedeny 2x AYKY 3x120+70 z DTS (náhrada za AlFe). Dále z nové 
skříně bude vyveden nový AYKY 4x70 na objekt P5 st.p.62, dále na objekt P4 a P8 kde bude kabel 
AYKY 4x70 ukončen v nové skříni SS100 v pilíři. 
Vývod z nové skříně SD822 směr čp. 15 bude proveden novým kabelem AYKY 3x120+70, který bude 
smyčkovat jednotlivé nemovitosti a kabel bude ukončen na čp. 15. V místě stávající R20 bude 
vybudována nová skříň SS101 (pilíř) pro připojení stávajícího kabelu AYKY 4x50 do X12. Na objektu 
21 bude osazena skříň SS200 pro odbočení nového AYKY 4x50 pro E7, E3 a 20. 
 
4. část - úsek od TS CL_0663 PB 34 směr PB 38 - statek 
Demontáž: Vedení od PB č. 34 k PB č. 38 bude demontováno. 
Montáž: Z nového SD822 bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70 jako náhrada AlFe 4x70, který 
bude smyčkovat SS100 (pilíř) v místě P6 (zde připojit stáv. vývod do ER) a ukončen bude v místě 
skříně P7 v nové SS100.  
5. část - úsek od TS CL_6063 PB34 směr PB 27 u čp.40 
Demontáž: Vedení AlFe včetně PB č. 34 (viz úsek 3), 33, 33A, 32, 31, 30, 29A, 29, 28 a 27 bude 
demontováno včetně přípojek 42, 33, 49, 24, P3, 38 a 40. Montáž: PB č. 27 bude vyměněn za nový a 
bude na něm umístěna nová skříň SV201. Z nové skříně SV201 bude odjištěna přípojka pro č. p. 40 
(vývod udělat přímo do ER vedle), dále odjištěno vedení AES 4x95 směr PB č. 26 – bude nutné udělat 
nové svody. Z nové SD 822 u nynějšího PB č. 34 bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, který 
povede podél komunikace, kde zasmyčkuje čp. 42 a bude pokračovat do místa dnešního PB č. 29, 
kde bude postaven nový pilíř se skříní SD 722. Z této nové skříně SD 722 bude vyveden nový AYKY 
3x120+70 do nové SV201 na PB 27. dále AYKY 4x35 do skříně 38 (nová SP100), dále nový AYKY 
4x35 přímo do skříně 24 (nová SP100 – vyřadit R18), dále vývod do ER (stáv. ze skříně P3), dále 
AYKY 3x120+70 do nové skříně SR401 u st. PB 30 – z této nové skříně budou přepojeny stáv. vývody 
pro č. p. 49, 33 a nový AYKY 4x25 do nové skříně 32 (nová SP100 ve stáv. Pilíři z bílých cihel + 
přepojit vývod do ER). 
 
6. část - TS CL_0663) 
Provede se výměna rozvaděče NN za nový 8. okruhový + výměna svodů od trafa do RNN za 2x 
AYKY–J 3x240+ 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě 
potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol 
nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací atd.) 

3. Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze 
zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou 
uvedeny do původního stavu, včetně obnovy zatravněných ploch. 

4. Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztříděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, 
u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů 
odpadů. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to 
přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech. 

5. Při provádění stavby budou splněny podmínky KSSLK, příspěvková organizace, ze dne 21.7.2017 
č.j. KSSLK/3853/2017: 

- „Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, 
případné změny je nutno s námi předem konzultovat. 

- Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu 
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na 
http://www.ksslk.cz.  

- Stavba musí být prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 107/97 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) o pozemních komunikacích. 

- Krytí ukládána IS musí být v souladu s ČSN 73 6005. 

- Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou 
ukládanými IS podcházena nebo obcházena. 

- Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci DSPD včetně 
fotodokumetnace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické 
podobě (formát *.dwg, *.pdf), 

- Při provádění výkopu, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní 
prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050. 

- Kabel bude uložen v nezpevněné části silničního pozemku v chráničce, nebo kabelového 
žlabu do pískového lože v celé délce výkopu v hloubce cca 1,2 a min 1 m hrana výkopu od 
hrany vozovky (stejně tak bude umístěn i výkop pro startovací a cílové jámy). 

- Při výkopu v nezpevněné části komunikace musí být zásyp výkopu proveden vhodným 
materiálem, dostatečně hutně po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy 
v místě úpravy. 

- Inženýrské sítě budou obsypány štěrkopískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno 
vedení resp. jeho ochrany. 

- Výkop bude doplněn materiálem vhodným do zásypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog 
stavby), který bude hutněn (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200 mm v případě 
změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento materiál ověřen laboratorní 
zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena 
finální úprava.  

- Před zahájením prací požádá stavebník KSSLK (paní Kučerovou, tel. 725691310) o 
protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. 
Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené 
úpravy. 

- Oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace bude doložen 
k žádosti o kolaudační souhlas.“ 

mailto:duchanova@doksy.com
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6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
MěÚ Doksy ze dne 26.7.2017 č.j. MUCL/6214/2017: 

- „Trasa výkopu povede min. 9 m od památného stromu, lípy velkolisté (Thilia plathyphillos 
Scop.) na části pozemku p.č. 643/1 v k.ú. Tachov u Doks, obec Tachov. 

- Výkopové práce budou prováděny pouze ručním výkopem. 

- Při provádění výkopu bude v maximální míře chráněn kořenový systém dřeviny. 

- Termín provedení prací a kontakt na dodavatele stavby bude se 7 denním předstihem 
nahlášen orgánu ochrany přírody MěÚ Doksy pro provedení případné kontroly.“ 

7. Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech inženýrských sítí a domovních přípojek.  

8. Při provádění stavby budou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s. ze dne 24.8.2017 zn. 
O17610200199/OTPCLI/Ps 

1. „Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. 
Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím (uliční vpusti, propustky, opěrné 
stěny, sloupy, PRIS, atd.).  

2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu. 
3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, 

přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou 
platností určit trasu pokládaného zařízení.  

• kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521521; ladislav.revak@scvk.cz, 

• příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.  
4. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto 

vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou 
odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. 

5. Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na 
stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána 
náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací. 

6. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke 
kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.  

7. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení 
podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy 
zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa. 

8. Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby 
nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím. 

9. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a 
kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré 
náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.  

10. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací. 
11. Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení 

k souvisejícím akcím v předmětné věci. 
12. Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí 

(Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. 
Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy. 

13.  Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném 
pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.“  

9. Při provádění stavby budou splněny Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s. 

10. Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) odrážka 5 stavby distribuční soustavy v elektroenergetice 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Podle ustanovení § 119 odst. 1 lze uvedenou stavbu 
užívat na základě kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Odůvodnění: 

Dne 18.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 1.11.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska.  

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 sdělili: 

- obec Tachov - souhlas z 30.5.2017 č.j. 82 TA/2017 

- MěÚ Česká Lípa - koordinované závazné stanovisko z 20.7.2017 č.j. MUCL/57365/2017 

- MěÚ Česká Lípa – odbor dopravy – rozhodnutí z 5.9.2017 č.j. MUCL/70673/2017 (zvláštní užívání 
silnice III. třídy - umístění inženýrských sítí) 

- Obecní úřad Tachov – rozhodnutí ue dne 7.8.2017 č.j. 99 TA/2017 (zvláštní užívání místní 
komunikace – umístění inženýrských sítí). 

- Vyjádření KSSLK ze dne 21.7.2017 zn. KSSLK/3853/2017. 

- MěÚ Doksy ze dne 26.7.2017 č.j. MUDO/6214/2017. 

- Policie ČR – vyjádření k existenci podzemních telekomunikačních zařízení ze dne 17.5.2017 č.j. 
KRPL-51863-2/ČJ-2017-1800IT-22. 

- HZS LK, územní odbor Česká Lípa – závazné stanovisko ze dne 6.6.2017 č.j. HSLI.1941-2/CL-PS-
2017. 

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 14.3.2016 zn. 0100541054 
a zn. 0100541057. 

- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ue dne 14.3.2016 zn. 
0200422748 a zn. 0200422750 

- SčVK, a.s. Česká Lípa - vyjádření ze 24.8.2017 zn. O17610200199/OTPCLI/Ps 

- CETIN – vyjádření o existenci elektronických komunikací z 14.7.2017 č.j. 665017/17 

- CETIN – vyjádření k projektu z dne 14.7.2017 č.j. POS 155/17. 

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 - další dotčené osoby: 

Vlastníci pozemků a staveb pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 38/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 54 
(zahrada), parc. č. 57 (ostatní plocha), parc. č. 60/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 116/1 (zahrada), parc. č. 120 (zahrada), parc. č. 448/1 (ostatní plocha), parc. č. 448/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 448/7 (ostatní plocha), parc. č. 448/11 (ostatní plocha), parc. č. 643/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 643/10 (zahrada), parc. č. 643/21 (zahrada), parc. č. 643/39 (zahrada), parc. č. 643/44 (ostatní 
plocha), parc. č. 643/46 (ostatní plocha), parc. č. 643/47 (ostatní plocha), parc. č. 643/67 (ostatní plocha), 
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parc. č. 672 (ostatní plocha), parc. č. 711/1 (ostatní plocha), parc. č. 720/1 (ostatní plocha), parc. č. 721/1 
(ostatní plocha), parc. č. 721/2 (ostatní plocha), parc. č. 753/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Tachov u Doks. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Námitkám KSSLK, příspěvková organizace, ze dne 21.7.2017 č.j. KSSLK/3853/2017, které se týkaly 
způsobu uložení sítí do tělesa komunikace je vyhověno podmínkou č. 6 tohoto rozhodnutí. 

- Námitkám SčVK a.s. ze dne 24.8.2017 zn. O17610200199/OTPCLI/Ps, které se týkaly způsobu 
křížení a souběhu se sítěmi ve správě SčVK je vyhověno podmínkou č. 8 tohoto rozhodnutí 

 

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 ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 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 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. 
 
 
 
Marie Zelinková 
referentka stavebního úřadu 
  
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen. 
 
 
Tento dokument se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou vyvěšené na úřední desce MěÚ 
Doksy a Obecní úřad Tachov po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na Webových stránkách www.doksy.com a www.obectachov.cz. 
 
 
Datum vyvěšení:     Datum sejmutí: 
 
 
Správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobe, umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sv, 
správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
OMEXOM GA Energo s.r.o., IDDS: ryt33bf 
 sídlo: Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
dotčené správní úřady 
Město Česká Lípa, MěÚ Česká Lípa, odbor dopravy, IDDS: bkfbe3p 
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01  Česká Lípa 1 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7  
Obec Tachov, IDDS: t8man3i 
 sídlo: Tachov č.p. 34, 472 01  Doksy 
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