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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno,
kterou zastupuje společnost
ZMES, s. r. o., IČO 43371833, Sadová č.p. 829/1, 674 01 Třebíč
(dále jen "žadatel") podal dne 25. 5. 2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Jihlava, A. Důl, kabel NN, p.č. 332/3, Holler (1030070880)
na pozemku parc. č. 332/2, 336/1 v katastrálním území Pávov, obec Jihlava. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavební záměr obsahuje:
Zajištění dodávky el. energie pro chovatelskou činnost na pozemku parc. č. 332/2 v kat. území Pávov bude
provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu NN typu NAYY 4x95 umístěného v pozemku parc. č. 336/1
v kat. území Pávov (před připojovaným pozemkem) do nově osazeného plastového pilíře s přípojkovou
skříní SS200/NK umístěnou na hranici pozemku parc. č. 332/2 v kat. území Pávov.
Délka trasy nové zemní kabelové smyčky je cca 3 m .
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a
jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a
připomínky veřejnosti musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona,
se nepřihlíží.
Obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Účastník řízení, kterým je 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, a
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dále osoby, jejichž 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 může být jeho právo přímo dotčeno.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je
možné nahlédnout u Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy (návštěvní dny: pondělí, středa 8:00 až
17:00, pátek 8:00 až 14:00). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních
dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno
rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů
rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Stavebního úřadu
Magistrátu města Jihlavy. Jedná se však o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými,
k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Upozorňujeme, že na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení doručováno
veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6
správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je účastníkem řízení podle §
85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.
správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům. Ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.

Linda Göthová
odborný referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce 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
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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V elektronické podobě
zveřejněno od:…………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do:….……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení:
ZMES, s. r. o., IDDS: m3vcn8c
sídlo: Sadová č.p. 829/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
Miroslav Holler, Žižkova č.p. 1901/35, 586 01 Jihlava 1
Michal Matušinec, Pávov č.e. 32, 586 01 Jihlava 1
Martin Mareš, Salavice č.p. 28, 589 01 Třešť
Městys Česká Bělá, IDDS: ywtbfy6
sídlo: Česká Bělá č.p. 122, 582 61 Česká Bělá
Městys Štoky, IDDS: thdbqsp
sídlo: Štoky č.p. 261, 582 53 Štoky
Městys Úsobí, IDDS: exebsnd
sídlo: Úsobí č.p. 43, 582 54 Úsobí
Obec Dobronín, IDDS: ip4bqsv
sídlo: Polenská č.p. 221/2a, 588 12 Dobronín
Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j
sídlo: Dolní Krupá č.p. 55, 582 71 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
Obec Hubenov, IDDS: pdvayrg
sídlo: Hubenov č.p. 8, 588 05 Dušejov
Obec Hurtova Lhota, IDDS: i6zjd3a
sídlo: Hurtova Lhota č.p. 45, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Hybrálec, IDDS: s9yav4v
sídlo: Hybrálec č.p. 69, 586 01 Jihlava 1
Obec Kamenná, IDDS: 3xra88u
sídlo: Kamenná č.p. 46, 588 13 Polná
Obec Kochánov, IDDS: t2kax7e
sídlo: Kochánov č.p. 60, 582 53 Štoky
Obec Kojetín, IDDS: nckbf5i
sídlo: Kojetín č.p. 36, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Krásná Hora, IDDS: n45buj8
sídlo: Krásná Hora č.p. 34, 582 34 Krásná Hora u Havlíčkova Brodu
Obec Květinov, IDDS: xvtayb5
sídlo: Květinov č.p. 12, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Kyjov, IDDS: g96bv6t
sídlo: Dvorce č.e. 17, Kyjov, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Lípa, IDDS: fi9arqb
sídlo: Lípa č.p. 93, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu
Obec Michalovice, IDDS: 2zvbptw
sídlo: Michalovice č.p. 33, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Okrouhlice, IDDS: cvzbpk7
sídlo: Okrouhlice č.p. 186, 582 31 Okrouhlice
Obec Okrouhlička, IDDS: wqfawjf
sídlo: Okrouhlička č.p. 48, 582 53 Štoky
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Obec Smrčná, IDDS: 77tawnm
sídlo: Smrčná č.p. 22, 588 01 Smrčná
Obec Střítež, IDDS: gpyjd58
sídlo: Střítež č.p. 1, 588 11 Střítež u Jihlavy
Obec Šlapanov, IDDS: kkfbpuj
sídlo: Šlapanov č.p. 40, 582 51 Šlapanov
Obec Ždírec, IDDS: ecqbrs2
sídlo: Ždírec č.p. 25, 588 13 Polná
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Město Polná, IDDS: ss7b22h
sídlo: Husovo náměstí č.p. 39, 588 13 Polná
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Na úřední desce vyvěšeno pro:
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., vodovody a kanalizace, Havlíčkova č.p. 218/64, 586 01 Jihlava
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Správa komunikací, Havlíčkova č.p. 218/64, 586 01 Jihlava
Osoby s dotčenými vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 332/1, 332/3, 347/4, 348/10, 348/11, 348/18 v katastrálním území Pávov
Dotčené orgány:
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo
náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení Úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí č.p.
97/1, 586 01 Jihlava 1

