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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Cút[!) 
Obecní ťírmt " Cheznovicích 

PSó 338 06 

V Rokycanech: 3.8.2022 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 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 15.2.2022 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou na 
základě písemné plné moci zastupuje ProjektEL s.r.o., IČO 28044711, Masarykova č.p. 436, Klatovy 
III, 339 O 1 Klatovy I ( dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znem 
pozdějších předpisů, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

p o v o I u j e odstranění stavby 

"Cheznovice, RO - kNN IE-12-0008058" 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 l (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 124 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 126 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 127 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 129 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 143 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 206 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 281 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 282 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 283 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 368 (zastavěná plocha a 
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nádvoří), st. p. 369 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 440 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 470 (zastavěná plocha a nádvoří), par. č. 121/51 (zahrada), par. č. 
124/2 (ostatní plocha), par. č. 126/4 (zahrada), par. č. 126/5 (zahrada), par. č. 127/4 (zahrada), par. č. 
127/5 (zahrada), par. č. 127/6 (ostatní plocha), par. č. 128/1 (trvalý travní porost), par. č. 128/3 (ostatní 
plocha), par. č. 129/1 (zahrada), par. č. 130/5 (trvalý travní porost), par. č. 130/8 ( ostatní plocha), par. č. 
131/1 (zahrada), par. č. 1428/78 (ostatní plocha), par. č. 1448/2 (ostatní plocha), par. č. 1450/1 (ostatní 
plocha), par. č. 1452/l ( ostatní plocha) v katastrálním území Cheznovice. 

Údaje o druhu a účelu stavby: 

Demontáž stávajícího vzdnšného vedení NN: 

Vodiče: před demontáží opěrných bodů se demontují vodiče 

Betonové stožáry: odkop (0,3 m3), rozbourání betonového základu (0,3 m2), demontáž betonového 
stožáru pomoci jeřábu, zasypání, zhutnění bývalé základové jámy s následnou definitivní zádlažbou dle 
povrchu v místě. 

Střešníky: odmontování z držáku střešníku, odřezání držáků střešníku u zdi objektu s opatřením řezu 
držáku proti korozi. Průchody střechou a římsou budou opraveny, střešní krytina opravena odbornou 
firmou. 

Zední konzoly: odřezání zedních konzol u zdi objektu s opatřením řezu proti korozi. 

Přípojkové skříňky: vysekání přípojkové skříňky ze zdi, zazdění vzniklého otvoru, oprava fasádové 
omítky dle druhu fasády. 

Pro odstranění stavby se stanoví podmínky: 

I. Odstraňování stavby bude provedeno podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Stanislav 

Henek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201523, datum 01/2022, 
číslo zakázky IE-12-0007395. 

2. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán před započetím prací a bude 
oznámen stavebnímu úřadu. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveruštích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

4. Stavba se musí odstraňovat ta!,, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při 

odstraňování stavby nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí techruckého 

vybavení v dosahu stavby. 

5. Stavba bude odstraněna do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádµ 

rozhodnntí o nmístění stavby 

"Cheznovice, RO - kNN IE-12-0008058" 
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( dále jen "stavba") na pozemku st. p. 11 I (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 124 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 126 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 127 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 129 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří); st. p. 131 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 143 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 206 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 281 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 282 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 283 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 368 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 369 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 440 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 470 (zastavěná plocha a nádvoří), par. č. 121/51 (zahrada), par. č. 
124/2 (ostatní plocha), par. č. 126/4 (zahrada), par. č. 126/5 (zahrada), par. č. 127/4 (zahrada), par. č. 
127/5 (zahrada), par. č. 127/6 (ostatní plocha), par. č. 128/1 (trvalý travní porost), par. č. 128/3 (ostatní 
plocha), par. č. 129/1 (zahrada), par. č. 130/5 (trvalý travní porost), par. č. 130/8 (ostatní plocha), par. č. 
131/1 (zahrada), par. č. 1428/78 ( ostatní plocha), par. č. 1448/2 ( ostatní plocha), par. č. 1450/1 ( ostatní 
plocha), par. č. 1452/1 ( ostatní plocha) v katastrálním území Cheznovice. 

Druh a účel umisťované stavby: 

Nové zemní kabely nízkého napětí a souvisejícího technologického zařízení (přípojkové a 
rozpojovací skříně, domovní přívody). 

Umístění stavby na pozemku: 

Kabely NN - Popis trasy 

1) ze stávajícího betonového stožáru lb9/l5 č.336 na p.p.č. 1428/78 k.ú. Cheznovice se svede nový zemní 
kabel AYKY 3x!20+70 který povede po p.p.č. 1428/78 a ukončí se v nové rozpojovací skříni SD022 v 
plastovém pilíři R4 osazené vedle stávajícího betonového stožáru. 

2) Z nové rozpojovací skříně SD022 R4 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3xl20+70 který povede 
přes p.p.č. 1428/78 na p.p.č.1448/2 kde povede v zeleném pásu podél komunikace, zasmyčkuje nové 
přípojkové skříně SSIOO v plastovém pilíři č.90 , 98, 97, 100, E81, 101, 102, 106, 107, 104, 108, 109 a 
ukončí se v nové rozpojovací skříni SR622 v plastovém pilíři R28 osazeném na p.p.č. 1448/2 u oplocení 
č.p.112. 

3) Z nové rozpojovací skříně SR622 R28 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3xl20+70 který povede v 
zeleném pásu podél komunikace- p.p.č. 1448/2 zasmyčkuje nové přípojkové skříně SSlOO v plastovém 
pilíři č.111, 292,117, 116, 125, 119, 120, 123, 121, 126, E75, přejde překopem komunikaci p.č. 1448/2 
na p.p.č. 1450/1 kde se ukončí v nové rozpojovací skříni SR522 v platovém pilíři R19 osazené na p.p.č. 
1450/1 u oplocení p.p.č. č.p.225 vedle stávajícího betonového stožárn. 

4) Stávající zemní kabel AYKY 3xl20+70 vedoucí ke stávající přípojkové skříni SSIOO X3 po p.p.č. se 
ze stávající rozpojovací skříně SVJOI přepojí do nové rozpojovací skříně SR522 R19. U č.p.224 se na 
p.p.č. 1448/2 stávající kabel odkope , přeruší a zapojí do nové přípojkové skříně SS 100 v plastovém 
pilíři č.224, na styku p.p.č. 369 a 368 se na p.p.č. 1452/1 stávající kabel odkope, přeruší a zapojí do nové 
přípojkové skříně SS200 v plastovém pilíři č.223. 

5) Ve stávající přípojkové skříni SSIOO X3 se na stávající zemní kabel nasmyčkuje nový kabel AYKY 
3x120+70 který přejde přes p.p.č. 124/2, na p.p.č. 1452/1 kde povede podél oplocení p.p.č. 131/1 a 
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ukončí se v nové přípojkové skříni S8100 v plastovém pilíři č.210 osazené na p.p.č. 131/1 v linii 
stávajícího oplocení. 

6) Z nové rozpojovací skříně SR522 v plastovém pilíři R19 osazené na p.p.č. 1450/1 se vyvede nový 
zenmí kabel AYKY 3x120+70 který povede po p.p.č 1450/1 , zasmyčkuje novou přípojkovou skříňku 
8S100 v plastovém pilíři č.225 osazenou v oplocení p.p.č. st.281, dále povede po p.p.č. 1450/1, 130/8, 
131/2 ,kde zasmyčkuje nové přípojkové skříně SS 100 a SS200 v plastovém pilíři č.269, 156, Xl, 294, 
274, a ukončí se v nové rozpojovací skříni SR522 v plastovém pilíři R7 osazené na p.p.č. 1450/1 u 
oplocení p.p.č. 127/4. 

7) Z nové rozpojovací skříně SR522 v plastovém pilíři Rl9 osazené na p.p.č. 1450/1 se vyvede nový 
zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede po p.p.č 170, přejde na p.p.č. 1448/2 kde povede v prostoru 
chodníku zasmyčkuje nové přípojkové skříně SS 100 v plastovém pilíři č.164, 189, 188, 199, 220, 221, 
překopem přejde komunikaci a ukončí se v nové rozpojovací skříni SR622 v plastovém pilíři R28 
osazeném na p.p.č.1448/2 u oplocení č.p.112. 

8) Z nové rozpojovací skříně SR622 R28 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3xl20+70 který povede 
po p.p.č. 1448/2 • překopem přejde komunikaci p.p.č. 1448/2 , a v prostoru chodníku povede podél 
stávajícího oplocení jednotlivých objektů, zasmyčkuje nové přípojkové skříně SSlOO • SS200 v 
plastovém pilíři č.113, 68, 103, 105, 110, 94, překopem přejde komunikaci a ukončí se v nové 
rozpojovací skříni SD022 v plastovém pilíři R4 osazené vedle stávajícího betonového stožáru č. 336 u 
č.p.82. 

Rozpis na bod SJZ(č.p.) Cheznovice 

90 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.111 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí v trávníku, směrem k rohu č.p.90 , a na objektu se 
demontuje okapový svod a za ním povede kabel CYKY v drážce pod omítkou do výše elektroměrového 
rozvaděče a dále se provrtá otvor do ER bez narušení fasády. Okapový svod se opět osadí na stávající 
místo. 

98 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.117 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS! 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí k č.p.98, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

97 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.118 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS! 00 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl O, který povede zemí k rohu č.p. 97, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

100 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.120 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS I 00 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkllje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.l 00 , na objektu v drážce pod omítkoll do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

č.ev.81 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstllpní branky na p.p.č. st.119 k.ú. Cheznovice, se osadí 
nová přípojková skříň SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkllje napájecí kabel. Z nové SSlOO se 
vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí přes předzahrádlrn, k robil objektu č.e.81, na 
objektu v drážce pod omítkoll do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

101 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.121 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS! 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k robil č.p.101, na objektu pak v drážce pod omítkoll 
do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

102 Před stávající oplocení vlevo od plotového pilíře vstupní brány , na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se 
osadí nová přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčlrnje napájecí kabel. Z nové SS 100 
se vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí do stávajícího elektroměrového rozvaděče v 
pilíři na p.p.č. st.122 . 

106 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstllpní branky na p.p.č. st.126 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede 
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nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí k č.p.106, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

107 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.127 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíř, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí k č.p.107, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajicího elektroměrového rozvaděče. 

104 Do linie stávajícího oplocení do druhého pole vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.124 k.ú. 
Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí 
kabel. Z nové SSlOO se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.104, na objektu 
v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

108 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.128 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.l 08, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajicího elektroměrového rozvaděče. 

109 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.129 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.109, na objektu pak v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče bez narušení dlažby před vchodem do objektu č.p.109. 

112 Před stávající oplocení vpravo od vstupní brány na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
rozpojovací skříň SR622 plastovém pilíři, ve které se ukončí napájecí kabely. Z SR622 se vyvede nový 
zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí v trase napájecího kabelu, na p.p.č. st.131 pak mimo vjezd, 
v trávníku směrem k č.p.112, a na objektu č.p.l 12 v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového 
rozvaděče. 

111 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.132 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS I 00 plastovém pilíř!, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k rohu č.p.111, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče bez narušení chodníku. 

292 Ke styku parcel p.č. st.134 a st.135 na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SS200 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS200 se vyvede nový zemní 
kabel CYKY 4xl O, který povede v trase napájecího kabelu, vlevo od vstupní branky přejde na p.p.č. 
st.134 zemí v trávníku povede. 

115 Ke styku parcel p.č. st.134 a st.135 na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SS200 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS200 se vyvede nový zemní 
kabel CYKY 4xl0, který povede v trase napájecího kabelu, vstupní brankou přejde na p.p.č. st.135 zemí 
v trávníku povede k č.p.115, na objektu v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

117 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.136 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SSIOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede v trase napájecího kabelu, v prostoru vjezdu přejde na p.p.č. 
st136 a v trávníku a chodníku povede zemí k č.p.117, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

116 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.137 k.ú. Cheznovice, se 
osadí nová přípojková skříň SSIOO plastovém pilíH, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z 
nové SS 100 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl O, který povede zemí k č.p.116, na objektu 
se demontuje obložení a kabel CYKY 4xl O se povede v drážce pod omítkou do stávajícího 
elektroměrového rozvaděče. Po instalaci kabelu CYKY 4xl O se obložení opět osadí. 

125 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.I 42 k.ú. Cheznovice, se 
osadí nová přípojková skříň SSl 00 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové 
SSlOO se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.125, na objektu v drážce pod 
omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

119 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.140 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se vyvede 
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nový zemní kabel CYKY 4x!O, který povede vjezdem zemí k verandě, na objektu č.p.119 v drážce pod 
omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

120 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.139 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS I 00 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x!O, který povede vjezdem zemi k č.p.120, na objektu č.p.120 v drážce pod 
omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

123 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.143 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS I 00 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl O, který povede zemí k č.p.123, na objektu č.p.123 v drážce pod omítkou 
do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

121 Před stávající oplocení na p.p.č.1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň SSIOO 
plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede nový zemní kabel 
CYKY 4x10, který povede zemí na p.p.č.st.144 k č.p.121 na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

146 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vstupní branky na p.p.č. st.146 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SSIOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS!OO se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.146, na obj_ektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

č.ev.75 Před stávající oplocení na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň SSlOO 
• plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSIOO se vyvede nový zemní kabel 
CYKY 4x10, který povede zemí na p.p.č. st.145 k č.ev.75, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

210 Do linie stávajícího oplocení na p.p.č. 13 I k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň SS I 00 
plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS!OO se vyvede nový zemní kabel 
CYKY 4x10, který povede zemí k p.p.č. st.232 (č.p.210 ), na objektu č.p.210 v ochranné liště do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

57 Před stávající oplocení vlevo od vjezdových vrat na p.p.č. 1452/1 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSIOO se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí souběžně s plotem sousední parcely k.p.p.č.st.368 
(č.p.57), na objektu č.p.57 v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

223 Před stávající oplocení č.p.223 na p.p.č. 1452/1 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SSIOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede nový zemní 
kabel CYKY 4x10, který povede zemí souběžně s navrženou kanalizační přípojkou k p.p.č. st. 369 
(č.p.223), na objektu č.p.223 drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

224 Před stávající oplocení č.p.224 na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SSIOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS!OO se vyvede nový zemní 
kabel CYKY 4x10, který povede zemí souběžně s navrženou kanalizační přípojkou k p.p.č.st.280 (č.p. 
224), na objektu č.p.224 v ochranném krytu přes podezdívku, prúrazem obvodové zdi do verandy a déle 
v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

225 Do linie stávajícího oplocení na p.p.č. st.281 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň SSlOO 
plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se vyvede nový zemní kabel 
CYKY 4x!O, který povede zemí k č.p.225, na objektu v ochranné trubce přes podezdívku a dále v drážce 
pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

269 Před stávající oplocení p.p.č.127/6 na p.p.č. 1450/1 k.ú. Cheznovice, vpravo od plotového pilíře se 
osadí nová přípojková skříň SSIOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO 
se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí na p.p.č. 127/6 do prostoru mezi 
chodníkem a kamennými kolejemi, na objektu p.p.č.st.440 ( č.p.269) v drážce pod omítkou do stávajícího 
elektroměrového rozvaděče. 

166 Do linie stávajícího oplocení p.p.č.128/1 na p.p.č. 130/8 k.ú. Cheznovice, vpravo od plotového 
pilíře vstupní branky se osad.i nová přípojková skříň SS!OO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje 
napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí na přes p.p.č. 
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128/1, 129/1, k objektu p.p.č.st.425 (č.p.166), na objektu v drážce pod omítkou do stávajícího 
elektroměrového rozvaděče. 

261,294 Těsně vedle stávajícího elektroměrového pilíře na p.p.č. 130/5 , se osadí nová rozpojovací skříň 
SR502 v plastovém pilíři, ve které se ukončí nap~jecí kabely. Z nové SR502 se vyvede 2x nový zemní 
kabel CYKY 4xl0, který povede zemí po p.p.č. 130/5 do 2 stávajících elektroměrových rozvaděčů . 

274,285 Před stávající plotovou zeď na p.p.č. 130/8 se osadí nová přípojková skříňka SS200 v plastovém 
pilíři. Z nové SS200 se vyvede 2x nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí po p.p.č. 130/8 do 
2 stávajících elektroměrových rozvaděčů. 

279 Před stávající plotovou zeď na p.p.č. 130/8 se osadí nová rozpojovací skříň SR522 v plastovém pilíři. 
Z nové SR522 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí po p.p.č. 130/8 a průrazem 
plotovon podezdívkon na p.p.č. 127/4 dále zemí mezi plotem a garáží k p.p.č. st.470 ( č.p.279) a na 
objektu č.p.279 v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

165 Do linie stávajícího oplocení vlevo od vchodu na pozemek, tj. vlevo od malých vchodových 
vrátek. na p.p.č. st.170 k.ú. Cheznovicee, se osadí nová přípojková skříň SSl 00 plastovém pilíři , 
ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl0 
který povede zemí k č.p.165 , na objektu v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového 
rozvaděče. 

164 Před stávající oplocení č.p.164 na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede npvý zemní 
kabel CYKY 4x!O, který povede zemí v trase napájecího kabelu, na p.p.č. st. 169 přejde dle situačního 
výkresu a fotografií v souhlasu k rohu p.p.č. st.169 (č.p.164), na objektu č.p.164 v drážce pod omítkou 
přes podezdívku za okapovým svodem, a v drážce pod omítkou nad oplechovánÍ111 do stávajícího 
elektroměrového rozvaděče. 

189 Před stávající oplocení č.p.189 na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede nový zemní 
kabel CYKY 4xl O, který povede zemí v trase napájecího kabelu, na p.p.č. 126/5 povede souběžně s 
.navrženou kanalizační přípojkou na objektu č.p.189 v drážce pod omítkou přes podezdívku v ochranné 
trubce a v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

188 Do linie stávajícího oplocení na p.p.č. 126/4 k.ú. Cheznovice, se do sloupku vyzděného ze štípaného 
kamene osadí nová přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. 
Z nové SSIOO se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí po p.p.č. 126/4 k č.p.188, na 
objektu č.p.188 přes podezdívku v ochranné trubce a v drážce pod omítkou do stávajícího 
elektroměrového rozvaděče. Rekonstrukce oplocení proběhne v návaznosti na pokládku zemního kabelu. 

199 Před stávající oplocení č.p.199 vpravo od vstupní branky na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se 
osadí nová přípojková skříň SS I 00 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové 
SS 100 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x!O, který povede zemí v trase napájecího kabelu, na p.p.č. 
st. 206 povede souběžně s navrženou kanalizační přípojkou na objektu č.p.199 v drážce pod omítkou 
přes podezdívku v ochranné trubce, a v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

220 Do Iirue stávajícího oplocení do druhého pole vpravo od vjezdové brány na p.p.č. st. 283 k.ú. 
Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí 
kabel. Z nové SS 100 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl O, který povede zemí k č.p. 220, na objektu 
č.p.220 v ochranné trubce přes podezdívku a v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového 
rozvaděče. 

221 Před stávající oplocení č.p.221 na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí nová přípojková skříň 
SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se vyvede nový zemní 
kabel CYKY 4x10, který povede zemí na p.p.č. st. 282 vpravo od chodníku k rohu č.p.221, na objektu 
č.p.221 přes podezdívku v ochranné trubce, a dále v drážce pod omítkou do stávajícího elektroměrového 
rozvaděče. 

113 Do linie stávajícího oplocení vpravo od vstupní branky na p.p.č. st.133 k.ú. Cheznovice, se osadí 
nová přípojková skříň SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SSlOO se 
vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k č.p.113, na objektu v ch-ážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 
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68 Před stávající oplocení č.p.68 vpravo od vstupní branky na p.p.č. 1448/2 k.ú. Cheznovice, se osadí 
nová přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS I 00 se 
vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl O, který povede zemí na p.p.č. st.224, v chodníku k objektu č.p.68, 
na objektu v ochranné trubce přes podezdívku a provrtáním bez narušení omítky do stávajícího 
elektroměrového rozvaděče. 

103 Do linie stávajícího oplocení vpravo od vstupního vjezdu na p.p.č. st.123 k.ú. Cheznovice, se osadí 
nová přípojková skříň SS200 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se 
vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl O, který povede zemí k č.p. I 03, na objektu v drážce pod omítkou 
do stávajícího elektroměrového rozvaděče. Druhá sada pojistek bude připravena pro výstavbu budoucího 
rodinného domu. 

105 Do linie oplocení č.p.105 vpravo od vstupní branky na p.p.č. st.125 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SSlOO plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS! 00 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí na p.p.č. st.125 k objektu č.p.105, přes podezdívku v 
ochranné trubce, a dále v polystyrenovém zateplení bez narušení fasády do stávajícího elektroměrového 
rozvaděče. 

110 Do linie stávajícího oplocení vpravo od vstupní branky na p.p.č. st.130 k.ú. Cheznovice, se osadí 
nová přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se 
vyvede nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí k č.p.110, na objektu v drážce pod omítkou do 
stáva,jícího elektroměrového rozvaděče. 

94 Do linie stávajícího oplocení vpravo od vstupní branky na p.p.č. st.116 k.ú. Cheznovice, se osadí nová 
přípojková skříň SS 100 plastovém pilíři, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS 100 se vyvede 
nový zemní kabel CYKY 4xl0, který povede zemí podél č.p.94, na objektu v drážce pod omítkou do 
stávajícího elektroměrového rozvaděče. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

na pozemku st. p. 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 169,170,204,205,206,224,232,280, 
281, 282, 283, 368, 369, 425, 440, 470, par. č. 121/51, 124/2, 126/4, 126/5, 127/4, 127/5, 127/6, 128/1, 
128/3, 129/1, 130/5, 130/8, 131/1, 1428/78, 1448/2, 1450/1, 1452/1 v katastrálním území Cheznovice. 

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost ProjektEl, s.r.o., IČ 28044711, autorizace 
Stanislav Henek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201523, v období 
02/2022, číslo zakázky IE-12-0008058. 

Pro umístění stavby se stanovují podmínky: 

I. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Stanislav Henek, 
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201523, datum 01/2022, číslo 
zakázky IE-12-0008058. Případné změny stavby musí být předem projednány se stavebním úřadem. 

2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného 
stavebního úřadu. 

3. Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímn úřadu. 

4. Na základě § 92 odst. 1 stavebního zákona bude pro záměr zpracována dokumentace pro 
provádění stavby [záměr podle§ 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona]. 

5. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení inženýrských sítí v prostoru stavby, případné 
podmínky jednotlivých správcu inženýrských sítí budou stavebníkem dodrženy. 

6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Provádět stavbu muže jako 
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedeni prováděni stavby 
stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno 
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Název a sídlo 
stavebního podnikatele bude stavebnímu oznámeno dodatečně před zahájením stavby. 

7. Při provádění stavby je stavebník povinen: 
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• Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, předem název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu. 

• Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

• Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

• Dodavatel stavby bude min. 14 dní před započetím prací informovat vlastníky pozemků 
a přilehlých nemovitostí o datu započetí a ukončení prací na stavbě. 

• Stavebník zajistí po celou dobu výstavby možnost přijezdu osobních vozidel a bezpečného 
průchodu na přilehlé pozemky. 

8. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem. 

• 9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru školství a kultury, které je 
součástí souhrnného závazného stanoviska spis. zn. MeRo/1104-2/OŽP/21 ze dne 20.4.2021. 

• Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemrú práce 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha I, tel. 257 014 300. 

• Organizace oprávněné provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni 
uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace 
těchto výzkumů. 

• Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provádění záchranného archeologického 
výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace. 

• V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to 
zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického 
nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizerú. 

• Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 S., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

1 O. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru školství a kultury, které je 
součástí souhrnného závazného stanoviska spis. zn. MeRo/1104-2/0ŽP/21 ze dne 20.4.2021. 

• 

• 

• 

• 

Pro umístění kabelového vedení NN v silničním pozemku bude Městský úřad Rokycany, odbor 
dopravy, požádán o povolení zvláštního užívání silnice č. III/1719. 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy bude zhotovitelem stavby požádán minimálně jeden 
měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby o povolení zvláštrúho užívání sinice č. 

III/11719, případně o povolení částečné uzavírky provozu dle zákona o pozemních komunikacích. 
K žádosti bude doložen projekt dopravrúho opatření (DTO), včetně předchozího písemného 
vyjádření příslušného orgánu policie a vlastníka (správce) dotčené silnice č. III/11719. 
Zároveň bude požádán Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. 
Stavbou budou přijata účinná opatřerú k zamezení znečišťování přilehlých pozemních 
komunikací. 

• Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Obecní úřad Cheznovice. 
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. spis.č. 

ZN/123/SÚSPK-R/21 ze dne 1.12.2021 
• Tato stavební akce bude koordinována se stavební akcí „Cheznovice - kanalizace", jejímž 

investorem je Obec Cheznovice. 
• Veškeré případné změny stavby na pozemcích ve vlastnictví PK, oproti předložené PD budou 

předem s námi projednány a až po jejich schválení případně realizovány. 
• Před zahájerúm stavby, bude dotčený úsek silnice řádně protokolárně předán zhotoviteli 

zástupcem SÚSPK a bude pořízena fotodokumentace místa stavby. 
• Po skončení stavby bude dotčený úsek řádně protokolárně předán zástupci SÚSPK a bude 

pořízena fotodokumentace místa stavby. 
• Při realizaci stavebních prací nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, 

výkopový atd.) 
• Po celou dobu provádění stavebních prací zodpovídá investor stavby za čistotu a pořádek na 

užívané části komunikace a v její blízkosti. Bude dodržena bezpečnost provozu. V případě 



Č.j. MeRo/7938/0ST/22 str. 10 

znečištění komunikace v důsledku provádění prací je investor povinen zajistit bezodldadně její 
• řádné čištění, a to odpovídajícím způsobem a uvést komunikaci do původního stavu. 

12. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

13. Užívání dokončené stavby podléhá vydání kolaudačního sonhlasn. 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2006 Sb.1 správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „správní řád") pro výrok č. L A II. tohoto rozhodnutí: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
Obec Cheznovice, Cheznovice č.p. 16,338 06 Cheznovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 
00 Plzeň26 
Pavel Stupka, nar. 9.4.1975, Cheznovice č.p. 90,338 06 Cheznovice 
Josef Hrabák, nar. 11.4.1958, Rabštejnská č.p. 1610/32, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
Valerij Cudacov, nar. 29.4.1974, Cheznovice č.p. 97, 338 06 Cheznovice 
LilianaCudacov, nar. 4.1.1986, Cheznovice č.p. 97,338 06 Cheznovice 
Tomáš Kocourek, nar. 14.1.1969, Cheznovice č.p. 100,338 06 Cheznovice 
Michal Klaudys, nar. 18.6.1963, Pohnertova č.p. 1120/8, Praha S-Kobylisy, 182 00 Praha 82 
Jan Heinz, nar, 28.4.1976, Cheznovice č,p, 101,338 06 Cheznovice 
Jaroslava Heinzová, nar. 25.1.1948, Cheznovice č.p, 101,338 06 Cheznovice 
Vojtěch Strejc, nar. 6.5.1943, Cheznovice č.p, 102,338 06 Cheznovice 
Alena Humlová, nar. 18.5.1966, Cheznovice č.p. I 02, 338 06 Cheznovice 
Michal Strejc, nar. 21.4.1977, Cheznovice č.p. 102,338 06 Cheznovice 
Jiří Popelka, nar. 22.3.1966, Cheznovice č.p, 106,338 06 Cheznovice 
Ing. Tomáš Macků, nar. 9.3.1956, Brdičkova č.p. 1909/25, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 
Ing. Eugenie Macků, nar. 14.8.1955, Brdičkova č.p. 1909/25, Praha S-Stodůlky, 155 00 Praha 515 
Petr Urx, nar, 2.2.1981, Cheznovice č.p. 104,338 06 Cheznovice 
Romana Nováková, nar. 24.12.1975, Galandova č.p. 1236/9, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 
Jiří Boháč, nar. 15.9.1956, Cheznovice č.p, 108,338 06 Cheznovice 
Milada Boháčová, nar. 29.8.1958, Cheznovice č.p. 108, 338 06 Cheznovice 
Michal Boháč, nar. 21.1.1979, Cheznovice č.p. 108,338 06 Cheznovice 
Anna Palková Dlouhá, nar. 2.4.1944, Cheznovice č.p. 112,338 06 Cheznovice 
Marcel Kratochvíl, nar. 3.11.1976, Cheznovice č.p. 111, 338 06 Cheznovice 
Martin Hochman, nai·. 15.4.1987, Cheznovice č.p. 292,338 06 Cheznovice 
Aneta Hochmanová, nar. 6.10.1989, Cheznovice č.p. 292,338 06 Cheznovice 
Mgr. Stanislav Veverka, nar. 3.1.1956, Lesní č,p. 282,330 01 Kyšice 
Václav Kratochvíl, nar. 24.9.1965, Cheznovice č.p. 117,338 06 Cheznovice 
MilanHolzapfl, nar. 21.4.1970, Cheznovice č.p. 116,338 06 Cheznovice 
Jan Hrabák, nar. 15.12.1961, Cheznovice č.p. 125, 338 06 Cheznovice 
Věra Hrabáková, nar.14.5.1964, Cheznovice č.p. 125,338 06 Cheznovice 
Jiří Stránský, nar. 22.5.1966, K Lesu č.p. 925, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany I 
Bc. Lenka Stránská, nar. 16.2.1966, K Lesu č.p. 925, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany I 
Hana Martínková, nar. 8.2.1950, Cheznovice č.p. 120,338 06 Cheznovice 
Karel Kellner, nar. 29.3.1948, Ruská č.p. 1240/176, 100 00 Praha !O-Vršovice 
Jana Kellnerová, nar, 21.4.1950, Ruská č.p. 1240/176, 100 00 Praha !O-Vršovice 
Lenka Hrubá, nar. 11.6.1971, Cheznovice č.p. 121,338 06 Cheznovice 
Václav Kratochvíl, nar. 9.5.1970, Majakovského č.p. 1156/42, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
Ilona Vostatková, nar. 4.5.1976, Cheznovice č.p. 126,338 06 Cheznovice 
Alena Veselá, nar. 24.12.1954, Olšinská č.p. 806/31, Praha 9-Hostavice, 198 00 Praha 98 
Hana Kokešová, nar. 4.10.1950, Čajkovského č.p. 1708/30, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Eva Merhautová, nar. 7.8.1955, Cheznovice č.p. 21 O, 338 06 Cheznovice 
MariyaAndělová, nat·. 17.1.1962, Cheznovice č.p. 57,338 06 Cheznovice 
Radomil Anděl, nar. 11.4.1965, Cheznovice č.p. 57, 338.06 Cheznovice 
Kamil Karlíček, nar. 9.2.1975, Cheznovice č.p. 223, 338 06 Cheznovice 
Václav Moulis, nar. 11.6.1962, Cheznovice č.p. 224, 338 06 Cheznovice 
Josef Šlapák, nar. 6.10.1962, Cheznovice č.p. 225,338 06 Cheznovice 
Mgr. Bohuslava Šlapáková, nar. 13.4.1964, Cheznovice č.p. 225,338 06 Cheznovice 



Č.j. MeRo/7938/0ST/22 str. 11 

Ing. Miloš Jedlička, nar. 23.6.1964, Cheznovice č.p. 269,338 06 Cheznovice 
Irena Jedllčková, nar. 9.8.1969, Cheznovice č.p. 269,338 06 Cheznovice 
JosefMoulis, nar. 1.6.1957, Cheznovice č.p. 166,338 06 Cheznovice 
Dana Moulisová, nar. 13.6.1961, Cheznovice č.p. 166,338 06 Cheznovice 
Petr Štochl, nar. 12.1.1968, Cheznovice č.p. 261, 338 06 Cheznovice 
Lenka Štochlová, nar. 21.7.1968, Cheznovice č.p. 261,338 06 Cheznovice 
Mgr. Pavel Štochl, nar. 4.12.1962, Cheznovice č.p. 219,338 06 Cheznovice 
Jaroslava Štochlová, nar. 14.11.1964, Cheznovice č.p. 219,338 06 Cheznovice 
Bc. Martin Hrabák, nar. 11.8.1981, Cheznovice č.p. 285, 338 06 Cheznovice 
Milan Karlíček, nar. 6.4.1976, Cheznovice č.p. 279, 338 06 Cheznovice 
Ing. Václav Krupička, nar. 7.1.1954, Harmonická č.p. 1379/1, Praha S-Stodůlky, 158 00 Praha 58 
Ing. Marie Krupičková, nar. 16.3.1958, Harmonická č.p. 1379/1, Praha S-Stodůlky, 158 00 Praha 58 
David Huml, nar. 12.9.1989, Cheznovice č.p. 164,338 06 Cheznovice 
Milena Vejvodová, nar. 16.4.1961, Pod Ohradou č.p. 921, Nové Město, 337 01 Rokycany I 
Ing. Jiří Vainer, nar. 2.2.1963, Rahyňská č.p. 741/10, Kamýk, 142 00 Praha 411 
Helena Jančíková, nar. 12.7.1967, Cheznovice č.p. 199,338 06 Cheznovice 
Jiřina Šinknerová, nar. 10.12.1952, Záluží č.p. 88, 267 61 Cerhovice 
PhDr. Čestmír Jarý, nar. 15.5.1962, Hodonínská č.p. 1061/61, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 
Mgr. Jana Hajšmanová, nať. 13.6.1964, U Jam č.p. 1410/22, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
Aleš Klát, nať. 17.1 Ll989, Cheznovice č.p. 113,338 06 Cheznovice 
Lucie Malá, nar. 17.9.1988, Cheznovice č.p. li 3,338 06 Cheznovice 
Zdeňka Humlová, nar. 7.3.1950, Cheznovice č.p. 68,338 06 Cheznovice 
Josef Huml, nar. 27.2.1972, Cheznovice č.p. 68,338 06 Cheznovice 
Zdeňka Pajerová, nar. 9.12.1974, Cheznovice č.p. 68,338 06 Cheznovice 
MiroslavaB1ůhová, nar. 15.7.1965, Pod lysinami č.p. 555/30, Praha 4-Hodkovičky, 1'47 00 Praha 47 
Zuzana Kroftová, nať. 16.1.1980, Cheznovice č.p. 105, 338 06 Cheznovice 
Pavel Kopáč, nar. 28.6.1967, Cheznovice č.p. llO, 338 06 Cheznovice 
Martin Šťastný, nar. 14.1.1972, Cheznovice č.p. 94, 338 06 Cheznovice 

Odůvodnění: 

Společná část - průběh řízení: 

Dne 15.2.2022 podal žadatel, ČEZ Distdbuce, a. s., IČO 24729035, kterou v řízení na základě písemné 
plné moci zastupaje ProjektEL s.r.o., IČO 28044711, žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění 
stavby "Cheznovice, RO - kNN IE-12-0008058". 

Dne 24.3.2022 podal žadatel, ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, kterou v řízení na základě písemné 
plné moci zastupuje ProjektEL s.r.o., IČO 28044711, žádost o odstranění stavby "Cheznovice, RO - kNN 
IE-12-0008058" (Demontáž vzdušného vedení NN v části obce Cheznovice). 

Stavební úřad obě podané žádosti posoudil a zjistil, že předmět žádostí spolu věcně souvisejí, týkají se 
týchž účastníků, proto obě řízení usnesením č.j. MeRo/4696/0ST/22 ze dne 4.5.2022 spojil a rozhodl, že 
předmětná řízení projedná ve společném řízení. 

Stavební úřad opatřením č.j. MeRo/5026/0ST/22 ze dne 12.5.2022 oznámil zahájení řízení o odstranění 
stavby a zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle 
ustanovení § 87 odst. I 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 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska. 

k výroku I.: 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášeni záměru odstranit část stavby a předložené 
poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné části 
stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Účastníci řízení o odstranění stavby: 

Vlastník stavby: ČEZ Distribuce, a. s., 

Osoby. jejichž práva jsou záměrem dotčena: 

str. 12 

Obec Cheznovice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Pavel Stupka Josef 
Hrabák, Valerij Cudacov, Liliana Cudacov, Tomáš Kocourek, Michal Klaudys, Jan Heinz, Jaroslava 
Heinzová, Vojtěch Strejc, Alena Humlová, Michal Strejc, Jiří Popelka, Ing. Tomáš Macků, Ing. Eugenie 
Macků, Petr Urx, Romana Nováková, Jiří Boháč, Milada Boháčová, Míchal Boháč, Anna Palková 
Dlouhá, Marcel Kratochvíl, Martin Hochman, Aneta Hochmanová, Mgr. Stanislav Veverka, Václav 
Kratochvíl, Milan Holzapfl, Jan Hrabák, Věra Hrabáková, Jiří Stránský, Bc. Lenka Stránská, Hana 
Martínková, Karel Kellner, Jana Kellnerová, Lenka Hrubá, Václav Kratochvil, Ilona Vostatková, 
Alena Veselá, Hana Kokešová, Eva Merhautová, Mariya Andělová, Radomil Anděl, Kamil Karlíček, 
Václav Moulis, Josef Šlapák, Mgr. Bohuslava Šlapáková, Ing. Miloš Jedlička, Irena Jedličková, Josef 
Moulis, Dana Moulisová, Petr Štochl, Lenka Štochlová, Mgr. Pavel Štochl, Jaroslava Štochlová, Bc. 
Martin Hrabák, Milan Karlíček, Ing. Václav Krupička, Ing. Marie Krupičková, David Huml, Milena 
Vejvodová, Ing. Jiří Vaine1; Helena Jančíková, Jiřina Šinknerová, PhDr. Čestmír Jarý, Mgr. Jana 
Hajšmanová, Aleš Klát, Lucie Malá, Zdeňka Humlová, Josef Huml, Zdeňka Pajerová, Miroslava 
Brůhová, Zuzana Kroftová, Pavel Kopáč 

k výroku II.: 

Stavební úřad žádost a doložené podklady přezkoumal přiměřeně dle hledisek uvedených v § 90 
stavebního zákona a zjistil: 

Stavební úřad při posuzování žádosti vycházel z následujících podkladů: 
Stanoviska dotčených orgánů a rozhodnutí: 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko MeRo/1104-
2/0ŽP/21 ze dne 20.4.2021. 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko MeRo/2502/OŽP/21-2 ze dne 
7.5.2021 ' 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, vyjádření MeRo/2896/OST/2 l Hum ze dne 1.4.2021. 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, spis. 
zn. MeRo/1678//OD/22 Braze dne 1.2.2022. 

Obec Cheznovice, souhlas, povolení zvláštního užívání komunikace, č.j. Chez 185/21 ze dne 
24.5.2021. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil předloženou žádost podle § 90 odst. I) a 2) 
stavebního zákona a zjistil, že: 

a) Záměr je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Stavba 
odpovídá požadavkům vyplývajícím z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Žádost a doložené podklady jsou úplné a 
jsou zde v odpovídající míře vyřešeny požadavky vyplývající z uvedených předpisů. 

b) Stavba samotná je technickou infrastrulcturou. Projelctová dokumentace v odpovídající míře 
respelctuje podmínky vlastníků dopravní a technické infrastruktury, která může být umístěním 
stavby dotčena. Podmínky vlastníků dopravní a technické infrastruktury byly zapracovány do 
předložené dokumentace. 

c) Záměr byl projednán s účastníky řízení a dotčenými orgány. 
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Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, Územním plánem Cheznovice, který nabyl 
účinnosti dne 8.9.2016. Projektová dokumentace pro územní řízení řeší stavbu nového elektrického 
vedení nízkého napětí v části obce Cheznovice, které je vymezeno pozemky uvedenými v úvodu 
územního rozhodnutí. Záměr se nachází v ploše PV - plochy veřejných prostranství (související dopravní 
a technická infrastruktura a občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství), SV - plochy 
smíšené obytné venkovské přípustné - související technické vybavení), BV - plochy bydlení venkovské 
(hlavní využití - související veřejná doprava a technická infrastruktura), VZ - plochy výrobní a 
skladovací (sot1visející technické vybaveni), OS - Plochy dopravní infrastruktury - silniční, OS - plochy 
občanského vybavení-tělovýchovná a sportovní zařízení (nezbytná související technická vybavení). 

Účastníci územního řízení: 

Podle § 85 odst. 1. písm. a) stavebního zákona žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., 

Podle § 85 odst. 1. písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec 
Cheznovice, 

Podle § 85 odst. 2. písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavbv, na kterém má být záměr 
uslmtečněn: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Pavel Stupka Josef Hrabák, Valerij 
Cudacov, Liliana Cudacov, Tomáš Kocourek, Michal Klaudys, Jan Heinz, Jaroslava Heinzová, Vojtěch 
Strejc, Alena Humlová, Michal Strejc, Jiří Popelka, Ing. Tomáš Macků, Ing. Eugenie Macků, Petr Urx, 
Romana Nováková, Jiří Boháč, Milada Boháčová, Michal Boháč, Anna Palková Dlouhá, Marcel 
Kratochvíl, Martin Hochman, Aneta Hochmanová, Mgr. Stanislav Veverka, Václav Kratochvíl, Milan 
Holzapfl, Jan Hrabák, Věra Hrabáková, Jiří Stránský, Bc. Lenka Stránská, Hana Martínková, Karel 
Kellner, Jana Kellnerová, Lenka Hrubá, Václav Kratochvíl, Ilona Vostatková, Alena Veselá, Hana 
Kokešová, Eva Merhautová, Mariya Andělová, Radomil Anděl, Kamil Karlíček:, Václav Moulis, Josef 
Šlapák, Mgr. Bohuslava Šlapáková, Ing. Miloš Jedlička, Irena Jedličková, Josef Moulis, Dana Moulisová, 
Petr Štochl, Lenka Štochlová, Mgr. Pavel Štochl, Jaroslava Štochlová, Bc. Martin Hrabák, Milan 
Karlíček, Ing. Václav Krupička, Ing. Marie Krupičková, David Huml, Milena Vejvodová, Ing. Jiří Vainer, 
Helena Jančíková, Jiřina Šinknerová, PhDr. Čestmír Jarý, Mgr. Jana Hajšmanová, Aleš Klát, Lucie Malá, 
Zdeňka Humlová, Josef Huml, Zdeňka Pajerová, Miroslava Brůhová, Zuzana Kroftová, Pavel Kopáč 

Podle § 85 odst. 2. písm. b) stavebního zákona: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k 
ousedním pozemkům: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 26, 27, 28, 32, 43, 108, 109, 112, 149, 467,488,497, 520, parc. č. 24, 26/2, 26/3, 100, 106/3, 109/1, 
111/1, 113/1, 113/2, 114/1, 117/1, 118/1, 118/2, 118/3, 118/6, 119/2, 120/3, 121/2, 121/5, 121/8, 121/9, 
121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18, 121/30, 121/31, 121/32, 121/35, 
121/36, 121/37, 121/38, 121/40, 121/41, 121/42, 121/43, 121/44, 121/58, 121/64, 121/69, 126/2, 126/3, 
127/1, 127/2, 127/3, 127/7, 127/9, 127/10, 128/2, 129/2, 129/3, 130/1, 130/3, 130/4, 130/6, 130/7, 130/9, 
130/10, 131/2, 1428/38, 1428/39, 1428/40, 1430/1, 1438/9, 1438/10, 1438/12, 1438/13, 1450/2, 1451/10, 
1460/1 v katastrálním území Cheznovice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Cheznovice č.p. 29, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 69, č.p. 59, č.e. 82, č.p. 82, č.p. 87, č.p. 129, č.p. 274, č.p. 285 a 
č.p. 294 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Poučeni účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňskéh9 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zústal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ji 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 odúvodněni rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotoveni územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li 
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnntí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Za správnost vyhotovení: Bc. Marta Kindlová 

Poplatek: 

Otisk úředního razítka 

Ing. Radka Janová v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. I písm. e) ve výši 1.000,- Kč, položky 18 odst. 12 ve výši 500,- Kč, celkem 1.500,- Kč 
byl zaplacen dne 5.5.2022 PP. 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 duů, 15. den je posledním dnem oznámeni. 

Datum zveřejnění na úřední desce; 
Vyvěšeno dne; 

V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od: 

Vyvěšeno dne: 

Datum sejmutí z úřední desky: 
Sejmuto dne: 

V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno do; 

Sejmuto dne: 

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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v zastoupení pro ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj 

Správa- a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485, Pavel Stupka, 
Cheznovice č.p. 90,338 06 Cheznovice, Josef Hrabák, Rabštejnská č.p. 1610/32, Bolevec, 323 00 Plzeň 
23, Valerij Cudacov, Cheznovice č.p. 97, 338 06 Cheznovice, Liliana Cudacov, Cheznovice č.p. 97, 338 
06 Cheznovice, Tomáš Kocow-ek, Cheznovice č.p. 100, 338 06 Cheznovice, Michal Klaudys, 
Pohnertova č.p. 1120/8, Praha S-Kobylisy, 182 00 Praha 82, Jan Heinz, Cheznovice č.p. 101, 338 06 
Cheznovice, Jaroslava Heinzová, Cheznovice č.p. 101, 338 06 Cheznovice, Vojtěch Strejc, Cheznovice 
č.p. 102, 338 06 Cheznovice, Alena Humlová, Cheznovice č.p. 102, 338 06 Cheznovice, Michal Str<;jc, 
Cheznovice č.p. 102, 338 06 Cheznovice, Jiří Popelka, Cheznovice č.p. 106, 338 06 Cheznovice 
Ing. Tomáš Macků, IDDS: dn42qvf, Ing. Eugenie Macků, Brdičkova č.p. 1909/25, Praha S-Stodůlky, 155 
00 Praha 515, Petr Urx, Cheznovice č.p. 104, 338 06 Cheznovice, Romana Nováková, Galandova č.p. 
1236/9, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618, Jiří Boháč, Cheznovice č.p. 108, 338 06 Cheznovice, Milada 
Boháčová, Cheznovice č.p. 108, 338 06 Cheznovice, Michal Boháč, IDDS: uimhhqc, Anna Palková 
Dlouhá, Cheznovice č.p. 112, 338 06 Cheznovice, Marcel Kratochvíl, Cheznovice č.p. 111, 338 06 
Cheznovice, Martin Hochman, Cheznovice č.p. 292, 338 06 Cheznovice, Aneta Hochmanová, 
Cheznovice č.p. 292, 338 06 Cheznovice, Mgr. Stanislav Veverka, Lesní č.p. 282, 330 O 1 Kyšice, 
Václav Kratochvíl, Cheznovice č.p. 117,338 06 Cheznovice, Milan Holzapfl, Cheznovice č.p. 116,338 
06 Cheznovice, Jan Hrabák, Cheznovice č.p. 125, 338 06 Cheznovice, Věra Hrabáková, Cheznovice č.p. 
125, 338 06 Cheznovice, Jiří Stránský, IDDS: pw9f8iv, Bc. Lenka Stránská, IDDS: 36wgjcb 
Hana Martínková, Cheznovice č.p. 120, 338 06 Cheznovice, Karel Kellner, Ruská č.p. 1240/176, 100 00 
Praha JO-Vršovice, Jana Kellnerová, Ruská č.p. 1240/176, JOO 00 Praha IO-Vršovice, Lenka Hrubá, 
Cheznovice č.p. 121, 338 06 Cheznovice, Václav Kratochvíl, Majakovského č.p. 1156/42, Bolevec, 323 
00 Plzeň 23, Ilona Vostatková, Cheznovice č.p. 126, 338 06 Cheznovice, Alena Veselá, Olšinská č.p. 
806/31, Praha 9-Hostavice, 198 00 Praha 98, Hana Kokešová, Čajkovského č.p. 1708/30, 130 00 Praha 
3-Žižkov, Eva Merhautová, Cheznovíce č.p. 210, 338 06 Cheznovice, Mariya Andělová, Cheznovice č.p, 
57, 338 06 Cheznovice, Radomil Anděl, Cheznovice č.p. 57, 338 06 Cheznovice, Kamil Karlíček, 
Cheznovice č.p. 223, 338 06 Cheznovice, Václav Moulis, Cheznovice č.p. 224, 338 06 Cheznovice, 
Josef Šlapák, Cheznovice č.p. 225, 338 06 Cheznovice, Mgr. Bohuslava Šlapáková, Cheznovice č.p. 225, 
338 06 Cheznovice, Ing. Miloš Jedlička, Cheznovice č.p. 269, 338 06 Cheznovice, Irena Jedličková, 
Cheznovice č.p. 269, 338 06 Cheznovice, Josef Moulis, Cheznovice č.p. 166, 338 06 Cheznovice 
Dana Moulisová, Cheznovice č.p. 166, 338 06 Cheznovice, Petr Štochl, Cheznovice č.p. 261, 338 06 
Cheznovice, Lenka Štochlová, Cheznovice č.p. 261,338 06 Cheznovice, Mgr. Pavel Štochl, Cheznovice 
č.p. 219, 338 06 Cheznovice, Jaroslava Štochlová, Cheznovice č.p. 219, 338 06 Cheznovice, Bc. Martin 
Hrabák, Cheznovice č.p. 285, 338 06 Cheznovice, Milan Karlíček, Cheznovice č.p. 279, 338 06 
Cheznovice, Ing. Václav Krupička, Harmonická č.p. 1379/1, Praha S-Stodůlky, 158 00 Praha 58, Ing. 
Marie Krupičková, Harmonická č.p. 1379/1, Praha S-Stodůlky, 158 00 Praha 58, David Huml, 
Cheznovice č.p. 164,338 06 Cheznovice, Milena Vejvodová, Pod Ohradou č.p. 921, Nové Město, 337 01 
Rokycany 1, Ing. Jiří Vainer, Rabyňská č.p. 741/10, Kamýk, 142 00 Praha 411, Helena Jančíková, 
Cheznovice č.p. 199, 338 06 Cheznovice, Jiřina Šinknerová, Záluží č.p. 88, 267 61 Cerhovice, PhDr. 
Čestmír Jarý, Hodonínská č.p. 1061/61, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Mgr. Jana Hajšmanová, U 
Jam č.p. 1410/22, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Aleš Klát, Cheznovice č.p. 113,338 06 Cheznovice, Lucie 
Malá, Cheznovice č.p. 113, 338 06 Cheznovice, Zdeňka Humlová, Cheznovice č.p. 68, 338 06 
Cheznovice, Josef Huml, Cheznovice č.p. 68,338 06 Cheznovice, Zdeňka Pajerová, Cheznovice č.p. 68, 
338 06 Cheznovice, Miroslava Brůhová, Pod lysinami č.p. 555/30, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 
47, Zuzana Kroftová, Cheznovice č.p. 105,338 06 Cheznovice, Pavel Kopáč, Cheznovice č.p. 110,338 
06 Cheznovice, Martin Šťastný, Cheznovice č.p. 94, 338 06 Cheznovice, ČSOB Stavební spořitelna, 
a.s., IDDS: ukmjjq2, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., akciová společnost, IDDS: b7dgfvj 
Petr Urx, Cheznovice č.p. 104, 338 06 Cheznovice, Danuše Urxová, Cheznovice č.p. 104, 338 06 
Cheznovice, Josef Palek, Cheznovice č.p. 112, 338 06 Cheznovice, Komerční banka, a.s., IDDS: 
4ktes4w, Irena Šťastná, Cheznovice č.p. 94, 338 06 Cheznovice, Josef Štochl, Cheznovice č.p. 105, 338 
06 Cheznovice, Jiří Kopáč, Břasy č.p. 46, 338 24 Břasy I, Marie Jará, Kotíkovská č.p. 1572/20, Severní 
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Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Miluše Karlíčková, Cheznovice č.p. 223, 338 06 Cheznovice, Česká 
spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a.s., IDDS: pmigtdu 
Růžena Klaudysová, Drahobejlova č.p. 1601/35, 190 00 Praha 9-Libeň, Václav Kratochvíl, Cheznovice 
č.p. 126, 338 06 Cheznovice, CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Marie Stupková, Cheznovice č.p. 90, 338 06 
Cheznovice 

Veřejnou vyhláš){Ou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 26, 27, 28, 32, 43, 108, 109, 112, 149, 467,488, 497, 520, parc. č. 24, 26/2, 26/3, 100, l 06/3, 109/1, 
lll/1, 113/1, 113/2, 11411, 11711, 118/1, 118/2, 118/3, 118/6, 119/2, 120/3, 121/2, 121/5, 121/8, 121/9, 
121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18, 121/30, 121/31, 121/32, 121/35, 
121/36, 121/37, 121/38, 121/40, 121/41, 121/42, 121/43, 121/44, 121/58, 121/64, 121/69, 126/2, 126/3, 
127/1, 127/2, 127/3, 127/7, 127/9, 127/10, 128/2, 129/2, 129/3, 130/1, 130/3, 130/4, 130/6, 130/7, 130/9, 
130/10, 131/2, 1428/38, 1428/39, 1428/40, 1430/1, 1438/9, 1438/10, 1438/12, 1438/13, 1450/2, 1451/10, 
1460/1 v katastrálním území Cheznovice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Cheznovice č.p. 29, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 69, č.p. 59, č.e. 82, č.p. 82, č.p. 87, č.p. 129, č.p. 274, č.p. 285 a 
č.p. 294 

dotčené správní úřady 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. l, 337 01 Rokycany l 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. l, Střed, 337 01 Rokycany 1 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. l, Střed, 337 01 Rokycany 1 

Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 

Městský úřad Rokycany, sekretariát starosty, Masarykovo náměstí č. p. l, Střed, 337 01 Rokycany 

Obecní úřad Cheznovice, Cheznovice č.p. 16, 338 06 Cheznovice 


