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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 

kterou zastupuje Jan Kukačka s.r.o., IČO 28943244, Sázavská 508, 257 22  Čerčany 

(dále jen "žadatel") dne 16.6.2022 podal a dne 30.12.2022 doplnil žádost o prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí na stavbu: 

Mukařov - kVN, kNN, 3x TS ul. Školní - přeložka, Mukařov  

na pozemku parc. č. 735/19, 736/1, 736/4, 753/2, 766/1, 766/3, 766/7, 771/9, 771/11, 771/13, 771/33, 

771/39, 774/6, 774/8, 812/7, 812/8, 831/1, 835/7, 836/1, 731/43, 733/1, 736/7, 831/2 v katastrálním území 

Mukařov u Říčan. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

spis.zn. 411473/2019/Ho ze dne 7.5.2020 (nabylo právní moci dne 19.6.2020). 

Stavba obsahuje: 

- Předmětem záměru je demontáž stávajícího venkovního vedení VN v délce cca 840m, demontáži 3 ks 

stožárových trafostanic, zřízení 3ks kabelových trafostanic, provedení nového kabelového vedení VN 

v délce cca 650m a přepojení kabelového vedení NN 

- Dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení AIFe6 šx95 od odbočného stožáru č. 22 na 

rozhraní pozemků č.k. 831/1 a 774/6 přes pozemky č.k. 831/1, 771/33, 771/13, 771/39, 771/11, 771/9 

k dvojitému betonovému sloupu č.3 na pozemku č.k. 771/9. Dále demontáž venkovního vedení AIFe6 

3x35 od dvojitého betonového sloupu č. 3 k trafostaniciPY_1440 "u školky" (vše v rámci pozemku 

771/9 o částečně 831/1) a dále k trafostanicím PY_5748 "Charita" a PY_4535 "OU" (přes pozemky 

771/9, 812/8, 812/7, 766/7, 766/3,766/1, 753/8, 753/1, 753/2, 737, 736/3, 736/1,736/4). Dále bude 

demontována odbočka venkovního vedeni AlFe 3x42/7 na pozemku č.k. 731/43 ze stávající 

betonového sloupu č.11. Z odbočného vedení venkovního vedeni VN bude částečně demontováno 2x 

kabelové vedení VN na pozemcích 731/43, 835/7, 736/4 a 736/7 směrem k nové trafostanici PY_1007 

(náhrada za PY_4535) na pozemku č.k. 736/4 do které budou stávající kabelová vedeni zaústěna (2x 

kabelové vedení VN zkráceno). Dále budou demontovány stávající příhradové trafostanice PY_1440 

"u školky", PY_5748 "Charita" a PY_4535 "OU", které budou nahrazeny novými pochozími 

trafostanicemi s novým označením PY_1004 "u školky", PY-1005 "Charita" a PY-1007 "OU".  

- Demontované venkovní vedení bude nahrazeno kabelovým vedením VN o napojí nové, trafostanice 

následovně. Na místo demontovaného stožáru č.22 na rozhraní pozemků a 831 Bude umístěn nový 

stožár včetně úsekového odpínače a uzemněni. Ze stožáru bude vedeno nové kabelové vedení VN 

přes pozemky č.k. 831/1, 774/8, 771/38 do nové trafostanice PYJ004 "u školky" na pozemku 771/9. Z 

trafostanice PYJ004 "u školky" bude dále vedeno nové kabelové vedené přes pozemky 771/9, 812/7, 

831/1, 812/7, 766/7, 766/3, 766/1 do trafostanice PYJ005 "Charita" na pozemku 766/1. Z 

trafostanice PY_1005 "Charita", bude vedeno nove kabelové vedeni VN přes pozemky 766/1, 753/8 k 

demontovanému sloupu č.8 na rozhraní pozemků č.k. 766/1,a 753/8, kde bude naspojkováno na 

stávající kabelové vedení VN připojené na demontované venkovní vedeni na sloupu č.8. 

- Na místo demontovaného stožáru č,.10 na pozemku 736/1 bude umístěn nový stožár (vedle 

demontovaného ve stávající trase venkovního vedeni) včetně úsekového odpínače a uzemnění. Ze 

stožáru bude vedeno nové kabelové vedeni VN přes pozemky č.k. 763/1 a 736/4 do nové trafostanice 

PYJ007 "OU" na pozemku 736/4. 

- K novému kabelovému vedení bude přiložena trubka HOPE pro budoucí zaústěni optické sítě. 
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- Součástí umisťované stavby nejsou stavební práce, navržené na pozemcích parc.č. 733/1 a 731/43 v 

k.ú. Mukařov u Říčan (v souladu se zněním § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona výměna vedení 

technické infrastruktury nevyžaduje umístění stavby ani územní souhlas). 

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí podle 

§ 93 odst. 3 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své 

námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů ode dne doručení 

oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební odbor 

Městského úřadu Říčany, úřední dny Po a St  8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00). 

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. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. 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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

Oprávněná úřední osoba: Ilona Hofmanová, o.č.23 

opatřeno ověřeným elektronickým podpisem 

  

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Jan Kukačka s.r.o., IDDS: q5djbpm 

Obec Mukařov, IDDS: qyvaxdz 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

Římskokatolická farnost Říčany u Prahy, Masarykovo nám. č.p. 70/23, 251 01  Říčany u Prahy 

Roman Troníček, Sportovní č.p. 79, 251 62  Mukařov 

RNDr. Jaroslav Červený, Vysoká č.p. 66, 251 62  Mukařov 

Renaud Maurice Dejarnac, IDDS: f9ubjnh 

Pavlína Dejarnac, IDDS: ypq43gi 

RNDr. Zdeňka Konrádová, Dejvická č.p. 555/36, 160 00  Praha 6-Bubeneč 

Ing. Alice Coufalová, Vršovická č.p. 931/21, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 

Allstar Net s.r.o., IDDS: kgxkt9t 

Mgr. Karolina Kostićová, Pujmanové č.p. 879/31, 140 00  Praha 4-Podolí 

Jan Hlavnička, Sosnová č.p. 234, 251 62  Mukařov 

Mgr. Jiří Ostrýt, Moravská č.p. 924/6, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

Petra Skalická, Vysoká č.p. 212, 251 62  Mukařov 

Ing. Marcela Eichnerová, Vysoká č.p. 355, 251 62  Mukařov 

dotčené orgány státní správy 

MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
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