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ROZHODNUTÍ
úznuNínozrrooNurí
vBŘBnÁ vyrrr,Ášra
Výroková část:
Odbor stavební a životníro prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územnímffzení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístěnístavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby'i), kíerou dne 2.9.2016 podal

E.ON Distribuce,

a.s.,

ČeskéBudějovice 1,

IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 215l]6, ČeskéBudějovice 7,370 01

kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera é.p.215116,
ČeskéBudějovice 7,37O 01 ČeskéBudějovice 1,
kterého zastupuje E.mont, s.r.o., IČ 43379l2g,Vratislavovo náměstí č.p. 115,592 31 Nové
Město na Moravě
(dále j en " žadatel" ), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a92 stavebního zákona a § 9 vytrlášky č.50312O06 Sb., o podrobnější úpravě
územnítro rozhodování,izemního opatření a stavebníto řádu, ve zněnípozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
přípojka NN, Líšná (Kunc)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 47514 (ostatní plocha), 47515 (osátní plocha)
územíLíšná.

v katastrálním

Druh a účelumisťované stavby:

-

Novostavba přípojky

NN spočívajícíve

vybudování nového zemního kabelového vedení NN,

ukončenéhov nové přípojkové skříni, bude sloužit pro připojení nového odběrného místa.

Umístěnístavby na pozemku:
- Nová přípojka zemním kabelem NAYY-J 4x25 mrď v délce cca 15 m bude napojena ze stávající
trafostanice ,,Líšná obec" na pozemku parc.č. 47514, vedena po tomto pozemku a ukončena na
hranici pozemku parc.č. 47515 v nové pffpojkové skříni SS200/NK (vše k.ú. Líšná).
Určeníprostorového řešení stavby:

-

Podzemní stavba. Prostorové uspořádáníbude v souladu s ČSN 73 6005.

Y ymezení ízemídotčeného vlivy stavby.

-

Stavba po svém dokončenínebude ovlivňovat okolí.
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úzBMNínozHonNurí
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Výroková část:
Odbor stavební a životnfrro prostředí tVtCÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad pffslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněnípozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zíkon"), v územnímffzení posoudil podle § 84 až 9l
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístěnístavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 2.9.2016 podal

E.ON Distribuce,

a.s.,

ČeskéBudějovice 1,

IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2l5tt6, ČeskéBudějovice 7,37O 01

kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera č.p.21,5116,
Ceské Budějovice 7,370 01 Ceské Budějovice 1,
kterého zastupuje E.mont, s.r.o.,IČ 43378129,Vratislavovo náměstí č.p. 115,592 31 Nové
Město na Moravě
(dále jen "žadatel"), anazákladě tohoto posouzení:

I.

§ 79 a92 stavebního zákona a § 9 vytrlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územníhorozhodování, územníhoopatření a stavebn_ího řádu, ve zněntpozdějších předpisů

Vydává podle

rozhodnutí o umístění stavby
přípojka NN, Líšná (Kunc)
(dále jen "stavba") na pozemku parc.
územíLíšná.

č. 47514 (ostatní plocha),

47515 (ostatní plocha)

v katastrálním

Druh a účelumisťované stavby:

-

Novostavba přípojky

NN spočívajícíve

vybudování nového zemního kabelového vedení NN,

ukončeného v nové přípojkové skříni, bude sloužit pro připojení nového odběrného místa.

Umístěnístavby na pozemku:
- Nová pffpojka zemním kabelem NAYY-J 4x25 mrď v délce cca 15 m bude napojena ze stávající
trafostanice ,,Líšná obec" na pozemku parc.č. 47514, vedena po tomto pozemku a ukončena na
hranici pozemku parc.č. 47515 v nové pffpojkové skříni SS200/NK (vše k.ú. Líšná).
Určeníprostorového řešení stavby:

-

Podzemní stavba. Prostorové uspořádání bude v souladu s ČSN 73 6005.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-

Stavbapo svémdokončenínebudeovlivňovatokolí.
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II.
1.
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Stanoví podmínky pro umístěnístavby:
Stavba bude umístěna v souladu se situací projektovaného vedení v měřítku 1:500, která je součástí
projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, }íerou v5pracovala firma E.mont, s.r.o., IČ
43378129, zodpovědný projektant Ing. Josef Macháček, Črarr 1400151, a kde jsou zakresleny
dotčenépozemky, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí lze stavbu realizovat.

J.

Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.

4
5

Při provádění

je

nutno dodržovat předpisy tykající se bezpečnosti práce a technických
zařízeni, zejména zákon č. 30912006 Sb,, a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
Při provádění stavby je třeba si počínattak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívárll
sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkůmsousedních pozemků
stavby

nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo kneodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních

6.

pozemku nebo staveb, kohroženízdtaví a života osob, kpoškozoyání majetku a ničenízeleně,
k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru
znečisťovánoživotníprostředí a přilehlé komunikace, okolní zásíavba nesmí být nad přípustnou
míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojí,t ke znečišťováníterénu
povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončeníprací je
stavebník povinen uvést okolí stavby do původníhonebo náležitéhostavu.
Dle vyjádření RWE Distribučníslužby, s.r.o. (nyní GridServices, s.r.o.) zn. 5001348469 ze dne
12,8.2016 je zřejmé, že v zájmovém ízemíse nachází plynovodní vedení a zařízení. V pňpadě, že
dojde ke střetu se sítíplynovodníro vedení a zařízení, je nutné dodržet podmínky uvedené v tomto
vyjádření, zejména podmínky pro souběh akřížent plynárenského zařízeni a silových kabelů, a další
podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaíízeru.

1

Zvyládřenl společnosti E.ON Servisní, s.r.o., o existenci zaíízent distribučnísoustavy vyp|ývá, že
v zájmovém územívýše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribučnítrafostanice
VNA{N a nadzemní vedení NN, proto je nutné splnit následující podmínky. Při provádění zemních
nebo jiných prací, které by mohly ohrozit předmětné distribučnía sdělovací zařízeni je stavebnft
povinen dle zákona č,30912006 Sb., a nařízení vlády č. 59112006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení,na majetku nebo na zdraví osob elektriclcým proudem.
V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci dodrženy podmínky
dle § 46 odst. 8) zákona č,458|2OOO Sb., vplatném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto
rozvodných zařízeníjezakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zaYlzení nebo ohroát život, zdtaví či majetek osob a dále provádět činnosti, které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Zakreslení trasy
nadzemního i podzemního vedení vyskytujícíhose v zájmovém ízemído všech paré prováděcí
dokumentace a jeho vyznačenídobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa
Wíženíči souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni. Objednání přesného vytýčení
trasy kabelu v terénu provozovatelem zaíízenía to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti
podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možnétrasu kabelu bezpečně určit, je investor
zemních prací povinen provést vYkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů
zaměstnanců ECZR. Vytýčeníkabelů zajistí p. Llbor 7_nlený. Provádění zemních prací v OP kabelu
provádět výhradně klasickým ručnímnářadím bez pollžití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší
opatrností, nebude-li provozovatelem zařízeru stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého
kabelu (podložení,vyvěšení,..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a
označenívýstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Dalšípodmínky
pro zabezpečení našeho zařízeni si vyhrazujeme při vytýčen nebo po jeho odkrytí. Přizváni zástupce
ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do
montážního nebo stavebního deníku. Při nedodrženítéto podmínky budou poruchy vzniklé na
zařízeni odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení stavby je zakázáno zřizovat bez
souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušnélátky, u nadzemního vedení nechávat rust porosty nad výšku 3 m, u
podzemního vedení vysazovat porosty a píejíždětvedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního
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vedení VN a NN, bude před jejímzahájerltmkonzultována s příslušnou Regionální správou (drále jen
RS), která stanoví bezpečnostníopatření pro práce v OP pffslušnéhorozvodného zařízení dle platné
ČSN PN 50110-1. Veškerá stavební činnost vOP nadzemního a podzemního vedení WN bude
před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnost v OP sdělovacího
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. Veškerépráce
s mechanizací, jejichž části se za proyoz:tl mohou přlb|ížitk vodičůmv OP nadzemního vedení 22
kV a výkopové práce vOP podzemního vedení 22kY, je nutno provádět zabeznapéťového stavu
vedení a vypnutí nutno objednat nejméně 25 kalendáíních dnů předem. Práce s mechanizací v OP

vedení 110 kV je nutno provádět za beznapéťovéhostalrr vedení a vypnutí nutno objednat
nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního

vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodlené ohlášeníjakéhokolivpoškození
distribučního a sdělovacího zaíízenív provozování ECZR na telefonní číslo800 225 577,
8.

S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno

v souladu

s

povinnostmi původců

odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném

znění (dále jen ,,zákon o odpadech"), odpady budou předávány oprávněné osobě v souladu s § 12
odst. 3 zákona o odpadech. Zhotovitel při závěrečnékontrolní prohlídce doložídoklad o likvidaci

vzniklých odpadů.
9.

Píirealizaci bude dodrženo ustanovení § 8 zákona č.33411992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu v platném znění.

10.
11.

Při realizaci bude dodržován zákon č. II4|I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Akce bude situována tak, jak je zakresleno vmapě KN vM 1:500, Lesní pozerlky nesmí být
používány k přístupu na stavbu, Lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště. Nesmí
jich být vyrržito ani jako skládky či deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádnéstavby.
Stavební materiál, přebytky zemin a pařezy nesmí být volně umisťovány do okolních lesních
porostů, Případné škody na lesních pozemcích či na lesních porostech budou uhrazeny majitelům
těchto lesních pozemku a porostů. V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 28911995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákoni (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lesní
zákon"),je vlastnft nemovitosti povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, ktelými
jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména
sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebojejich částí,přesahem větví a kořenů apod., a
to např. konstrukčním řešením stavby, popř, zvětšením odstupové vzdálenosti od lesních porostu.

Učastníciíízenínaněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a,s,, F. A. Gerstnera č,p. 2I5It6, ČeskéBudějovice 7, 370 01 ČeskéBudějovice

1

odůvodnění:
Dne 2.9,2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájeni územníhořízení známým účastríkům
řízerlt a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústníjednrání spojené s ohledáním na místě na den
19.I0.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Do okruhu účastníků
zahrnul stavebníúřad dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákonažadatele a obec,
na jejímŽ katastriálním izemí se má požadovaný záměr uskutečnit. Dále dle ustanovení § 85 odst. 2
stavebního zákona byli mezi účastníkyíízenízabrnuti vlastníci pozemků, na kterých mábyt požadovaný
záměr uskutečněn a nejsou žadatelem (pozemky parc.č. 475l4 a 475t5 v k.ú. Líšná).Dále byli do okruhu
ÚČastníku íízenízahrnuti správci technické infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Jiné zájmy
chráněné zvláštními právními předpisy nemohou být projednávanou stavbou přímo dotčeny.

Pozemky pro umístění stavby jsou ve vlastnictví fyzických osob, se kterými má žadatel sepsány smlouvy
o sm]ouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na vylžíváníízemí.Y řizení stavební úřad ověřil, že obec Líšná nemá schválený
Ízemníplán, má pouze vymezené zastavěné izemí obce. Navrhovaná stavba bude umístěna v
nezastavěném Území obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury, jejížumístěníje v souladu
s ustanovením § 18 odst. 5 stavebnfiro zákona, dle kterého lze v nezastavěném ízemíobce v souladu
sjeho charakterem umisťovat stavby, zaŤízenía jiná opatření mimo jiné pro veřejnou technickou
infrastrukturu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyŽadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydala závazné
stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny Českérepubliky, Regionální pracoviště SCHKO Žterrsue
wchy čj. 0297OlZYl2016 dne 15.8.2016. Ochrana životního prostředí byla posouzena odborem SŽP
MěU Nové Město na Moravě,,_ který. lrydal dne 27.7.2016 souhrnné vyjádření pod čj.
MUNMNI\{/rc5'7212OI6-3. Odbor SŽP VOÚ Nové tr ěsto na Moravě, dále jako orgán státní sprlávy lesň,
vydal dne 4.1I.2016 závazné stanovisko čj. MUNMNWI471112016. Stavební úřad rovněž rozhodoval
na záHadě vyjádření správců technické infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Jlné zájmy
chráněné ostatními právními předpisy nej sou proj ednávaným záměremdotčeny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za polžitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci íízeru- dalšídotčenéosoby:
Ing. Jan Kunc, Marta Kuncová, Jaroslav Kyselý, Pavel Kyselý, GridServices, s.r.o., E.ON Česká
republika, s. r. o,, Obec Líšná

Vypořádání

-

s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy

a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-

Bezpřipomínek,

Vypořádání

-

s vyjádřeními účastníkuk podkladům roáodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho oznámenik odboru ÚP a stavebního řádu
Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaŽdý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastnftpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výlrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepffpustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadaíeli,případně obecnímu
Úřadu, jehož ízemníhoobvodu se umístěnístavby týká, neníJi sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k j ejich konzumaci.

Ing. Jamborová Lenka

vedoucí odboru

č.i.lz+s+tzola
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Toto oznámení musí být lryvěšcno po dobu 15 dnů.

oBEe rÍšrqÁ i'

03 Sněžné
Razítko,podpisorgánu,kterýptvrzujevyvěšeníasejmutíoznámení.
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SouČasně Úřad Pro vYvěŠenípotvrzuje, žetato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkovýPřístuPPodle ustanovení § 25 odst.2 zákonač.5OO12OO4 Sb., správnířád, ve zněnípozdějsiónpreapisri.

Obdrží:
ÚČastníci řízenípod|e § 85 odst. 1 stavebního zákona(doporučeně do vlastních rukou)

E,mon| s.r.o., IDDS: t4x3jpr
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp

odst.

vyhláškou)

č.p. 9

a č.p.

Jaroslav Kyselý, Líšnáč.p. 20,592 03 Sněžné
Pavel Kyselý, Líšnáč.p.20, 592 03 Sněžné
GridSe_rvices, s.r.o., IDDS: jnnyj s6
E.ON Česká republika, s. r, o., IDDS: 3534cwz
Dotčenéorgány (doporučeně)
Agentura ochranY Přírody a krajiny Českérepubliky, Regionální pracoviště SCHK6
žtarsre wchy,
IDDS: 3hjdyhg
MěU - odbor stavebru aŽP, Vratislavovo nám. 103, 5g2 31 Nové Město na Moravě
Se žádostí o lyvěšení veřejné vyhlášky
MěU Nové město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,
Obecní úřad Líšná, Líšnáč.p, 4I,59Z 03 Sněžné

Tel.:

e-mail:

566 598 403

veronika.topinkova@meu.nrnnm,cZ

592
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Nové Město na Moravě

