
MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Telefonní ústředna:  +420 313 039 313       ID dat. schránky:  zbjbfmb   Internet:  www.mesto-vlasim.cz 

 

Stavebník: 
CETIN a.s., IČ: 04084063  
Českomoravská č. p. 2510/19  
Libeň  
190 00  Praha 9 
 
zastoupen ZLINPROJEKT a.s., IČ: 25519662  
Pod Šternberkem č. p. 306  
763 02  Zlín 4 
 

ROZHODNUTÍ  
Dne 04.02.2022 podal CETIN a.s., IČ: 04084063, sídlem Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 
9, zastoupen ZLINPROJEKT a.s., IČ: 25519662,sídlem Pod Šternberkem č. p. 306, 763 02  Zlín 4 (dále jen 
„žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: "0887/20 Hulice, 
Želivka_OK" na pozemcích pozemková parcela číslo 725/6, 1799, 1800/1 v katastrálním území Hulice, 
2119, 2121 v katastrálním území Soutice.  

Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací (liniový zákon) a podle  ustanovení § 84 až § 92 stavebního zákona, žádost o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů vydává 

rozhodnutí o umístění stavby 

"0887/20 Hulice, Želivka_OK" (dále jen „záměr“) na pozemcích pozemková parcela číslo 725/6 ostatní 
plocha, 1799 ostatní plocha, 1800/1 ostatní plocha v katastrálním území Hulice, 2119 ostatní plocha, 
2121 ostatní plocha v katastrálním území Soutice. 

Popis záměru: 

Jedná se o podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, výstavba HDPE trubek a optického 
kabelu pro připojení areálu VODA Želivka včetně napojení na podzemní komunikační vedení 
telekomunikační sítě k.ú. Soutice a Hulice, trasa vedoucí od D1 k vodojemu.  Do výkopu budou položeny  
2ks ochranné HDPE trubky o průměru 40mm. Di jedné HDPE trubky bude zafouknut projektovaný optický 
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kabel, druhá zůstane v rezervě.  Do výkopu bude položeno podzemní komunikační vedení telekomunikační 
sítě.  Pro výstavbu HDPE 40 trubek  a optického kabelu bude proveden výkop od místa stávajícího vedení 
CETIN poblíž dálnice D1 (km 58,8), kde bude následně trasa pokračovat travnatou plochou podél vozovky 
směrem k rozvaděči TRST18,  kde bude zároveň umístěný kryt PKOR s optickou spojkou. Druhá část výkopu 
bude začínat poblíž rozcestí nedaleko kříže na stávající trase CETIN v travnaté ploše. Následně trasa 
přechází polní cestu, kde na začátku trasy povede okrajem polní cesty. V krajnici polní cesty bude trasa 
uložena do chráničky včetně ještě jednoho úskoku do krajnice polní cesty. Zbytek trasy povede severně 
travnatou plochou podél polní cesty až k nedalekému vodojemu, kde bude proveden přechod polní cesty. 
Za přechodem polní cesty bude pokračovat výkop směrem do areálu Voda Želivka, kde bude celková 
projektovaná trasa o délce 964m ukončena. K příjezdu na staveniště budou využity stávající komunikace. 
Ostatní podrobnosti jsou patrné  z projektové dokumentace stavby. 

 

Podmínky pro umístění a povolení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, název stavby 
„0887/20 Hulice, Želivka- OK“, zpracovatel PD ZLINPROJEKT a.s. , odpovědný projektant Ing. Přemysl 
Zlobický autorizovaný inženýr  pro technologická zařízení staveb vedený pod ČKAIT č. 130172. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za 
správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí 

2. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela číslo 725/6, 1799, 1800/1 v katastrálním území 
Hulice, 2119, 2121 v katastrálním území Soutice, tak jak je zakresleno ve výkresu Koordinační  situace 
C3.1, C3.2, C3.3, C3.4   v měřítku 1: 1000.  

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 
zařízení na stavbě  a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

4. Stavba  bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník).  Technický dozor investora bude 
vykonávat Libor Straka,  CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.  

6. Činnost stavbyvedoucího bude vykonávat Petr Dytrych,  TERMO-TELEKOMUNIKACE a.s. , U 
Z8běhlického Zámku 233/15, 106 00 Praha 10.  

7. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 

8. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních 
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

9. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět  předloží stavebník stavebnímu 
úřadu před zahájením stavby.  

10. Dojde-li při provádění stavby k náhodným archeologickým nálezům, je stavebník povinen postupovat 
podle § 176 stavebního zákona a dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění  

11. Bude zajištěno dodržení podmínek uvedených ve vyjádření MěÚ Vlašim, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 20.10.2021 zn.: ODSH 55056/21-MaE: Stavbou  nebudou omezována práva a 
právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí.  
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12. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených  v souhlasném vyjádření  Obce Hulice z 18.11.2021, 
které je nedílnou součástí rozhodnutí pro stavebníka. 

13. Bude zajištěno dodržení podmínek  uvedených v souhlasném vyjádření provozovatele distribuční 
soustavy ČEZ Distribuce a.s.  z 09.12.2021 zn.: 001122088622, které je nedílnou součástí rozhodnutí  
pro  stavebníka. 

14. Během realizace  stavby nesmí dojít k porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do základnové 
stanice  spol. Vodafone Czech Republic a.s. a její infrastruktury (přípojka NN č. BNHUL pro základnovou 
stanici č. BNHUL) dle vyjádření  Vodafone Czech Republic a.s. z 25.10.2021 zn.: MW 
9910184910350279.  

15. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném  vyjádření  Želivské provozní a.s. z 09.11.2021 zn.: 
Z20/21V468 : Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranném 
pásmu štolového přivaděče ve vlastnictví Úpravny vody Želivka, a.s. , kde je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost ochraně povrchových a podzemních vod. Všechny použité stroje a mechanismy na pozemku 
investora budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Jakékoliv znečištění 
bude okamžitě asanováno.  

16. Před zahájením stavby bude vytyčena stávající  sítě elektronických komunikací a zajištěna jejich 
ochrana  v souladu s vydaným vyjádřením  vlastníka nebo správce  technické infrastruktury Cetin a.s.  
z 21.10.2021 čj.: 827224/21, které je nedílnou součástí rozhodnutí pro stavebníka.  

17. Budou dodrženy podmínky  uvedené v souhlasném  vyjádření  Ředitelství silnic a dálnic ČR 
z 27.10.2021 zn.: RSD-540474/2021-4 zejména: 
- Staveniště musí být zajištěno tak, aby v žádném případě nebyla stavební činností ohrožena 

bezpečnost provozu na dálnici. 
- Všechny změny  dokumentace budou vždy předloženy ke schválení. 
- Dopravní prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto akcí 

nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na dálnici. 
- Prováděnou činností nesmí dojít k poškození součástí a příslušenství dálnice ani inženýrských sítí ve 

správě ŘSD ČR. V případě jakéhokoliv poškození požadujeme uvedení do původního stavu. 
- Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene. 
- Investor požádá  podle zákona o pozemních komunikacích o povolení zvláštního užívání dálnice D1 

silniční správní úřad, tj. odbor liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy. 
- Po skončení stavby bude pozemek p.p.č. 2119 v k.ú. Soutice uveden do původního stavu. 
- Do 30 dnů po ukončení prací , nejpozději však při kolaudaci stavby, předá zhotovitel stavby na ŘSD 

ČR – Správu dálnic situaci se zakreslením skutečného provedení stavby včetně geodetického 
zaměření stavby v rozsahu ochranného pásma dálnice. 

- Zahájení a ukončení stavby nahlásí zhotovitel min 5dnů předem vedoucímu SSÚD Bernartice.    
 

18. Budou dodrženy podmínky ze souhlasného závazného stanoviska MěÚ Vlašim, Odboru životního 
prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 13.01.2022 pod čj.: ZIP 65871/2021 VoJ: 
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými 

látkami (ropné látky aj.). Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.  
- Zemina odebíraná z výkopu nebude ukládána v místech, kde by mohla zhoršovat jakost 

povrchových a podzemních vod či odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryt  vodních toků 
nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). 

- Výkopy budou po uložení vedení náležitě zhutněny a povrch výkopů bude uveden do stavu, který 
odpovídá jeho dnešního způsobu využití (osetí travní směsí, živičný kryt komunikací apod.) 
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19. Bude zajištěno dodržení podmínek  uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje ze dne  02.12.2021 zn.: 61362/2021/KSÚS-5549/BNT/HRE-675:  

- Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemek p.č. 1799, LV č. 158 – k.ú. Hulice, kde bude dle platného 
ceníku stanovena jednorázová úhrada, která bude uhrazena před zahájením stavebních prací na 
základě faktury vystavené KSÚS. 

- Po ukončení zásahu do silničního tělesa bude stavba protokolárně předána KSÚS. 
- V případě opravy silnice, silničního objektu provede investor na své náklady vytýčení, nebo 

směrovou či výškovou úpravu svých vedení (KSÚS uplatní požadavek v dostatečném časovém 
předstihu). 

- V případě změn, které by se dotýkali silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS. KSÚS 
Středočeského kraje si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit. 

20. V souladu s ustanovením § 103  odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona, provedení stavby 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.    

21. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 
základní požadavky  na stavby. 

22. Stavba v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona  podléhá oznámení o dokončení stavby a 
vydání kolaudačního souhlasu. Po řádném  dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek a měření  
předepsané zvláštními právními předpisy. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 
190 00  Praha 9. 

 

Odůvodnění: 

Dne 04.02.2022 podal CETIN a.s., IČ: 04084063, sídlem Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 
9, zastoupen ZLINPROJEKT a.s., IČ: 25519662,sídlem Pod Šternberkem č. p. 306, 763 02  Zlín 4 (dále jen 
„žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: "0887/20 Hulice, 
Želivka_OK" na pozemcích pozemková parcela číslo 725/6, 1799, 1800/1 v katastrálním území Hulice, 2119, 
2121 v katastrálním území Soutice. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 28.02.2022 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům 
řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního 
zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, připomínek a námitek. V oznámení byli účastníci řízení  
poučeni o tom, že na toto řízení se vztahuje liniový zákon a že, ostatní písemnosti budou doručovány 
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a 
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.  

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně: 
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
a) žadatel - CETIN a.s., zastoupen ZLINPROJEKT a.s.  
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Soutice,  Obec Hulice.  

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
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a) 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 - Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Hulice, Obec Soutice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, ČEZ 
Distribuce, a. s., Vodafone Czech Republic a.s., Želivská provozní a.s., GasNet, s.r.o., Povodí Vltavy, státní 
podnik, VODA Želivka, a.s Obec Soutice,  Obec Hulice.                                     

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, které se identifikují číslem pozemku-
pozemková parcela číslo 501, 592/24, 592/25, 592/26, 592/27, 530, 532, 725/20, 725/21, 541/1, 539, 
725/24, 542/1, 543/1, 543/3, 544, 584, 583/2, 583/1, 557, 497,  1912, 1914 v katastrální území  Hulice. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků 
územního řízení: Přípustné závazné stanovisko, Odboru výstavby a územního plánování, orgánu územního 
plánování  bez podmínek z 17.01.2022 čj.: VYST 67466/21 MAM. Souhrnná informace dotčených orgánů 
MěÚ Vlašim, Odboru životního prostředí z 01.12.2021 zn.: ZIP 55057/2021 SIL. Souhlasné závazné 
stanovisko podle §17 vodního zákona MěÚ Vlašim, Odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 
13.01.2022 pod čj.: ZIP 65871/2021 VoJ. Sdělení MěÚ Vlašim, Odboru životního prostředí, odd. ochrany  
přírody a krajiny z 15.02.2022 čj.: ZIP 6213/22Svo. Souhlasné vyjádření   s podmínkou Obce Hulice 
z 18.11.2021. Souhlasné vyjádření obce Soutice  z 24.11.2021 čj.: OUSOUT/0428/2021.  Souhlasné 
stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, s.p. z 10.11.2021 zn.: PVL-78551/2021/240-Gá. Souhlasné  vyjádření  s 
podmínkami Ředitelství silnic a dálnic ČR z 27.10.2021 zn.: RSD-540474/2021-4. Vyjádření Cetin a.s. 
z 21.10.2023 čj.: 827224/21.  Vyjádření k existenci podzemních sítí bez připomínek spol. České 
Radiokomunikace a.s. z 20.10.2021 zn.: UPTS/OS/288076/2021. Souhlasné vyjádření provozovatele 
distribuční soustavy  s podmínkami ČEZ Distribuce a.s.  z 09.12.2021 zn.: 001122088622. Sdělení  bez 
podmínek o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce a.s. z 19.10.2021 zn.: 0101621273. Sdělení bez 
podmínek  o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s.  z 19.10.2021 zn.: 0700456606.  
Stanovisko  bez podmínek provozovatele distribuční soustavy GasNet Služby, s.r.o. z 19.10.2021 zn.: 
5002484408. Vyjádření SNM MO z 29.10.2021. Sdělení  bez podmínek o existenci komunikačního vedení 
spol. Telco Pro Services, a.s.  z 19.10.2021 zn.: 0201317898. Souhlasné stanovisko bez podmínek  T-Mobile 
Czech Republic a.s. z 19.10.2021 zn.: E52473/21. Souhlasné vyjádření   s podmínkou Vodafone Czech 
Republic a.s. z 25.10.2021 zn.: MW 9910184910350279. Souhlas spol. Voda Želivka, a.s.  bez podmínek  
z 19.10.2021. Souhlasné  vyjádření  s podmínkou  Želivské provozní a.s. z 09.11.2021 zn.: Z20/21V468.  
Souhlasné vyjádření  s podmínkami Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne  02.12.2021 
zn.: 61362/2021/KSÚS-5549/BNT/HRE-675. Vyjádření  s podmínkami MěÚ Vlašim, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství ze dne 20.10.2021 zn.: ODSH 55056/21-MaE.  Rozhodnutí MěÚ Vlašim, Odbor 
dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice č. III/1263 z 08.12.2021 zn.: 
ODSH/65870/2021-JELN. Plná moc k zastupování. 

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: Pozemky 
pozemková parcela číslo 725/6, 1799, 1800/1 v katastrálním území Hulice, 2119, 2121 v katastrálním území 
Soutice  se podle platného územního plánu Hulice a Soutice nacházejí v nezastavěném  území označeném 
jako plochy silniční dopravy. Jedná se o plochy komunikací a dálnic. V přípustném využití je možné umístit 
stavby technické infrastruktury, záměr je tedy v souladu s funkčním využitím. Žádost obsahuje veškeré 
náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Dokumentace stavby je  zpracovaná 
oprávněnou osobou v souladu s přílohou č.1 vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb.  Dokumentace  
obsahuje  kladná vyjádření  vlastníků  veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. K umístění stavby byla 
vydána kladná stanoviska dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.  
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Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V místě stavby se nachází stávající zařízení technické  a dopravní infrastruktury v majetku a správě 
společností Cetin a.s., Želivské provozní a.s. , Vodafone Czech Republic a.s., ŘSD ČR, Obce Hulice, ČEZ 
Distribuce a.s.. Pro zajištění jejich ochrany byly stanoveny podmínky č. 12 – č. 17 tohoto rozhodnutí. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

Podmínky obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. 

 V provedeném územním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a §1 liniového zákona, projednal ji s účastníky 
řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani 
nepřiměřeně  omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. 

Na základě shora uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. 
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na 
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro 
stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 
 
 
 
 
 
Zdeňka Malečková vr. 
oprávněná úřední osoba 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Vlašim a Obecního úřadu Soutice a 
Hulice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 
odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 

 

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

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

Razítko:       Razítko: 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 
1000,- Kč, v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 21.03.2022. 

 

Příloha pro stavebníka: 
Vyjádření  Obce Hulice z 18.11.2021 
Vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.  z 09.12.2021 zn.: 001122088622. 
Vyjádření  vlastníka technické infrastruktury Cetin a.s.  z 21.10.2021 čj.: 827224/21. 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
Žadatel, zástupce: doručení jednotlivě 
ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem č. p. 306, 763 02 Zlín 4, DS: PO, 8ehg6ed 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona: doručení jednotlivě 
Obec Soutice, Soutice č. p. 104, 257 71 Soutice, DS: OVM, 6h4biqy 
Obec Hulice, Hulice č. p. 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: OVM, fp8a73v 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou 
Voda Želivka, a.s., K Horkám 16/23, Hostivař, 120 00 Praha 10, DS: PO, ra3gtzn 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č. p. 81/11, Smíchov, 
150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz 
Obec Soutice, Soutice č. p. 104, 257 71 Soutice, DS: OVM, 6h4biqy 
Obec Hulice, Hulice č. p. 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: OVM, fp8a73v 
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO, 29acihr 
Želivská provozní a.s., K Horkám č. p. 16/23, Praha 10, 102 00 Praha 102, DS: PO, usqnf7h 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č. p. 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou 
Pozemková parcela číslo 501, 592/24, 592/25, 592/26, 592/27, 530, 532, 725/20, 725/21, 541/1, 539, 
725/24, 542/1, 543/1, 543/3, 544, 584, 583/2, 583/1, 557, 497,  1912, 1914 v katastrální území  Hulice. 

 

1.4.2022 18.4.2022



8 
 

Dotčené orgány: doručení jednotlivě 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH - silniční správní úřad, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14 
Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana lesa, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01 
Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č. p. 302, 
258 01 Vlašim 
 
Spis „SÚ“ 
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