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zástupce : Miloslav Kalců, IČO 10234845, sídl. Hůrka 1054, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV-Podmokly, 
zástupce : Miloslav Kalců, IČO 10234845, sídl. Hůrka 1054, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

(dále jen "žadatel") podal dne 14.7.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 
Nedomice, TS, kVN, kNN pro parc.č. 811/1 a 817/2, k.ú. Nedomice - IV-12-6025652 

na pozemku parc. č. 811/1, 811/11, 811/12, 811/13, 811/14, 811/15, 811/16, 811/17, 811/18, 811/19, 
814/4, 817/2, 817/14, 817/15, 817/16, 817/17, 826/26, 1050/4, 1050/7, 1109/1 a 1499 v katastrálním 
území Nedomice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- SO 01/PS 01 - Výstavba DTS MB 0344 "Polní" 

- Na pozemku 811/19 v k.ú. Nedomice bude osazena nová betonová kompaktní transformační stanice 
22/0,4 kV s venkovní obsluhou typu ELTRAF CTSbb 1x630/1. Transformovna je půdorysných 
rozměrů 3,03 x 1,96 m, výšky 2,41 m. Zapuštěna bude 0,75 m pod úrovní terénu. Osazena bude na 
lože z hrubého a drobného štěrku. Po obvodu budou osazeny betonové dlaždice v pásu širokém   
0,50 m.  Transformovna bude uzemněna a vybavena potřebnou technologií, která je součástí 
dodávky. 

 

- SO 02/PS 02 - Výměna DTS + svod VN 22 kV 

- Stávající trafostanice VN 22 kV ozn. ME_0820 na pozemku parc.č. 826/26 v k.ú. Nedomice bude 
nahrazena novou úzkou kovovou příhradovou výšky 9,20 m nad upraveným terénem. Zakotvena 
bude do betonové dvoustupňové základové patky. Horní plocha bude hranolovitě zakončená  
převýšením 0,30 m nad upraveným terénem. Kabel VN 22 kV bude sveden do země. 

 

- SO 03 - Kabelové vedení VN 22 kV + přípolož HDPE 

- Z nově osazené trafostanice na pozemku parc.č. 826/26 v k.ú. Nedomice bude veden v zemi kabel 
VN AXEKVCE  3x1x120 mm2. Kabel bude osazen v zemní kabelové rýze šíře 500 mm, hluboké 
1,20 až 1,30 m. Při souběhu tras a pod komunikací budou kabely uloženy v chráničce KORUFLEX 
ø 160 mm.  Kabely, popř. chránička budou uloženy do pískového lože, obsypány na požadovanou 
výšku a zakryty ochrannou deskou. Zbytek rýhy bude zasypán hutněným výkopkem. Vedení bude 
ukončeno v nové trafostanici na pozemku parc. č. 811/19. Trasa bude uzemněna. Délka trasy činí cca  
500 m. 

 

 



Č.j. ÚVŠ/Výst./652/2021/1/D str. 2 

 
 

- SO 04 - Kabelové vedení NN 0,4 kV 

- Z nové trafostanice na pozemku parc.č. 811/19 bude provedeno nové zemní kabelové vedení NN 
AYKY 3x240 + 120 mm2 v délce trasy cca 340 m. Kabely budou ukončeny v nové rozpojovací 
skříni ozn. SR 502 v pozemku parc.č. 811/15 a ozn. SR 608 v pozemku parc.č. 817/17. Z 
rozpojovacích skříní budou trasy vedeny do nových pojistkových skříní SS200 osazených na 
hranicích pozemků parc.č. 811/11 a 811/12; 811/13 a 811/14; 811/17 a 811/18; 817/2 a 817/14; 
817/15 a 817/16. Kabely budou vedeny v zemní rýze šíře 500 mm, 650 mm a 800 mm, hlubokých 
0,80 m až 1,20 m. Pod komunikací a v místech překopů vjezdů budou uloženy do chrániček 
KORUFLEX ø 110 mm s krytím min. 1,00 m pod povrchem. Kabely budou uloženy do pískového 
lože, obsypány pískem na požadovanou výšku, na obsypu položena výstražná fólie, popř. desky a 
proveden zásyp hutněnou zeminou. Trasa bude uzemněna. Pod komunikací na parc.č. 1109/1 a pod 
potokem na parc.č. 1132/10 budou kabely vedeny v chráničkách protlakem. Délka trasy činí cca   
340 m. 

 

- Souběžně s trasou VN a NN bude položena chránička HDPE 40/33 pro budoucí protažení optického 
kabelu v délce cca 666 m. 

- Před zahájením prací budou veškeré známé inženýrské sítě včetně potrubí závlah vytyčeny 
svými správci ! 

- Dodrženo bude jejich ochranné pásmo ! 

- V místě křížení a souběhu s jinými sítěmi budou práce prováděny ručně ! 

- Dodrženo bude prostorové uspořádání sítí dle ČSN 736005. 

- Před zásypem bude provedeno polohové a výškopisné zaměření kabelové trasy ! 

- Veškeré povrchy stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu. 

 
 

 Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, 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 dne vyvěšení na úřední desce. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, úřední dny 
Po a St 7:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00). 

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je účastníkům řízení dána možnost se v dané lhůtě 
seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí. 

 

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 



Č.j. ÚVŠ/Výst./652/2021/1/D str. 3 

 
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. 
 
 
 
 

Hana Dědičová 
referentka odboru výstavby a ÚP  

 oprávněná úřední osoba 
  
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Všetaty a obce Nedomice. 
Oznámení musí být dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup po dobu, jak je výše uvedeno. 

 

Úřední deska : 

vyvěšeno dne :                                                                     sejmuto dne : 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup : 

vyvěšeno dne :       sejmuto dne :     
 
 

 
 
Obdrží: 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) SZ 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
             zástupce : Miloslav Kalců, IDDS: azjqpd3 
                  sídlo: sídl. Hůrka č.p. 1054, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2 
 sídlo: Nedomice č.p. 78, 277 14  Dřísy 
 
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ 
Eden Invest, s.r.o., IDDS: w5u2znd 
 sídlo: Věšínova č.p. 508/7, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2 
 sídlo: Nedomice č.p. 78, 277 14  Dřísy 
 
Josef Cikán, Nedomice č.p. 1, 277 14  Dřísy 
Lenka Mečířová, Na Vinohradech č.p. 210, 277 14  Dřísy 
Jan Matějček, Na břehu č.p. 567/7, 190 00  Praha 9-Vysočany 
Mgr. Ivan Heršic, Fakultní č.p. 2652, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
Mgr. Miroslava Heršicová, Fakultní č.p. 2652, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs n/ L.-St. Boleslav 1 
Lucie Berná Zakouřilová, Vrbová č.p. 1476, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs n/L.-Stará Boleslav 1 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ 
vlastníci pozemků parc.č. 814/6; 816/1; 826/14; 834/1; 1132/10. 
vlastnící pozemků parc.č. st. 3; st. 5; st. 132; st. 133; st. 148/1. 
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vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury 

STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3 
 sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
První Labská, společnost s ručením omezeným, IDDS: c4svjeb 
 sídlo: Ovčáry č.p. 159, 277 14  Dřísy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, odbor dopravy, IDDS : 45qb68g 

sídlo : Kojetická č.p. 1028, 277 11  Neratovice 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, DI, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01  Mělník 1 
  
ostatní 

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, IDDS: nxzk7gx 
 sídlo: náměstí Míru č.p. 54/20, 276 01  Mělník 1 
 
 
spis SÚ 
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