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Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ č. 10 / 2016
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 14.7.2016 podal
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice,
kterého zastupuje MP Projekt s.r.o., Sokolská č.p. 762, 763 62 Tlumačov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
"Raková VN, TS a NN"
Zádveřice-Raková, Raková

(dále jen "stavba"), parc. č. 23/1 (ostatní plocha), parc. č. 29/4 (ostatní plocha), parc. č. 239/1 (ostatní
plocha), parc. č. 263/2 (orná půda), parc. č. 263/4 (orná půda), parc. č. 263/5 (orná půda), parc. č. 263/6
(orná půda), parc. č. 269/1 (ostatní plocha), parc. č. 277/1 (orná půda), parc. č. 277/2 (orná půda), parc. č.
277/3 (orná půda), parc. č. 279/14 (orná půda), parc. č. 436/1 (orná půda), parc. č. 436/12 (orná půda),
parc. č. 436/18 (orná půda) v katastrálním území Raková
a
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na pozemku parc. č. 848/2 (ostatní plocha), parc. č. 1631/3 (ostatní plocha), parc. č. 1632/1 (orná půda),
parc. č. 1632/2 (orná půda), parc. č. 1632/6 (orná půda) v katastrálním území Slušovice.

Druh a účel umisťované stavby:
výstavba nového kabelového vedení VN, NN a trafostanice s napojením na stávající distribuční
soustavu fy E.ON Distribuce, a.s.
délka trasy nového kabelového vedení VN distribuční sítě je 1103 m,
délka trasy nového kabelového vedení NN distribuční sítě je 211 m
-

Jedná se o stavbu distribuční sítě vysokého a nízkého napětí.

-

Projekt řeší v dané oblasti Rakové a Slušovic výstavbu nové kabelové přípojky VN, trafostanice a nového
kabelového vedení NN s napojením na stávající venkovní vedení NN do distribuční soustavy fy E.ON '
Distribuce, a.s. z důvodu zahuštění distribuční sítě NN.

-

Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení VN, kioskové trafostanice, nového kabelového vedení
NN, pilíře NN v nové trase -1314m.

-

Odbočením ze stávající linky VN727 bude vybudována přípojka kabelového vedení VN vřazením
odbočného
bodu č.21 (výměna stávajícího p.b.č.21). Přípojka bude vedena zemním kabelovým vedením VN
3x(22- AXEKVCEY 1 x150mm2) v délce 11 03m, ukončeno v rozváděči VN kioskové trafostanice.
Bude v ní vřazen US na odbočném bodě č.21.

-

Dále bude vybudována kiosková trafostanice VNINN T3 U kříže. Konstrukce a rozvaděč budou do
400kVA, osazena bude transformátorem 160kVA. Jedná se o stanici podzemního vedení o ploše 9,1
m2.

-

Zahušťovací kabel NN 4x150NA VY v délce 211 m bude vyveden z nové TS a zahuštěn na bodu č.22b
(výměna SV za SR R405378).

-

Výstavba kabelového vedení VN,NN, trafostanice a skříní NN bude provedena tak, aby byla splněna
příslušná ustanovení zákonů a norem ČSN, při dodržení technologických pravidel a zásad E.ON Česká
republika, s.r.o. a požadavku na max. hospodárnost provedení. Výstavba vedení VN, NN je patrná dle
výkresu.

-

Další podrobnosti vedení trasy jsou zřejmé ze situace výkres Č. C.2,3,4 v měřítku 1 : 500.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.
4.

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing.Jiří Babíček,
autorizoval Martin Polách, ČKAIT 1301839, která obsahuje výkres současného stavu území
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Stanovisko RWE DS s.r.o.
č.j. 5001295429
ze dne 23.5.2016
Stanovisko CETIN a.s.
č.j. 593520/16
ze dne 25.4.2016
Stanovisko E.ON Česká republika, a.s.
č.j. H18502-16117997 ze dne 9.5.2016

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
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Odůvodnění:
Dne 14.7.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad dne 21.7.2016 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 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.
Vzhledem k tomu, že se dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) jedná o řízení s velkým počtem
účastníků – více než 30, konkrétně 31 účastníků, doručují se písemnosti dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb.
veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Zádveřice-Raková,
která byla vydána dne 28.3.2012 a nabyla účinnosti dne 18.4.2012.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Slušovice, vydanou
dne 16.6.2014 Zastupitelstvem města Slušovice, usnesení číslo 243/2014 s účinností od 15.7.2014.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:
- RWE DS s.r.o.
č.j. 5001295429
ze dne 23.5.2016
- CETIN a.s.
č.j. 593520/16
ze dne 25.4.2016
- E.ON Česká republika, a.s. č.j. H18502-16117997 ze dne 9.5.2016
- Moravská vodárenská a.s. č.j. ZL/B/5505/2016-Pi ze dne 3.5.2016
- MěÚ Vizovice koordinované závazné stanovisko č.j. MUVIZ 7544/2016 ze dne 13.6.2016
- Obec Zádveřice-Raková č. 97/Z8/15
- Obec Zádveřice-Raková rozhodnutí zvláštní užívání komunikace OUZDR 502/2016
- Město Slušovice
č. 109/2015
- Hasičský záchranný sbor ZK
č.j. HSZL-2858-2/SPD-2016 ze dne 30.5.2016
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavba je umístěna na pozemcích jiných vlastníků, byly doloženy smlouvy o právu provést stavbu
s vlastníky těchto pozemků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Č.j. MUVIZ 014799/2016

str. 4

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení zahrnul stavební úřad podle § 85 stavebního zákona
žadatele, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno. V tomto konkrétním případě to je E.ON Distribuce, a.s., Jiřina
Jurkovičová, Danuše Jurygáčková, DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, Tomáš Hurta, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Roman Macek, Obec Zádveřice - Raková, Město Slušovice,
Eduard Lošák, Marie Lošáková, Státní pozemkový úřad, Ingr Milan,
Ingrová Šárka Mgr.,
Ing. Milan Rak, Alexandra Ondrášová, Hana Dupalová, Marie Gogelová, Marta Švajdová, Josef Šťasta,
Milada Žambochová, Božena Rožánková, Jakub Marvan, Kristýna Marvanová, Bohumila Jašková,
Vladimír Kopřiva, Jindřich Šeďa, Jaroslava Šeďová, E.ON Česká republika s.r.o., Jihomoravská
plynárenská, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 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 odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka.

Ing. Roman Vaculík
referent odboru stavebního úřadu
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Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) doručeno veřejnou vyhláškou,
která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice, Městského úřadu Slušovice a
Obecního úřadu Zádveřice-Raková po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Dnem doručení je 15. den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ……………………

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 26.7.2016.

Obdrží:
účastníci dle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) (dodejky)
MP Projekt s.r.o., IDDS: etenvky – v zastoupení žadatele
Jiřina Jurkovičová, Komenského č.p. 208, 763 12 Vizovice
Danuše Jurygáčková, Raková č.p. 72, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, IDDS: h83z9m9
Tomáš Hurta, Zádveřice č.p. 118, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště
Zlín, Tř.Tomáše Bati č.p. 3792, 760 01 Zlín 1
Roman Macek, Raková č.p. 92, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
Obec Zádveřice - Raková, IDDS: d63arin
Město Slušovice, IDDS: 72db32d
Eduard Lošák, Raková č.p. 78, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
Marie Lošáková, Raková č.p. 78, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) doručeno veřejnou vyhláškou
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov
Ingr Milan, Padělky 546, 76315 Slušovice
Ingrová Šárka Mgr., Padělky 546, 76315 Slušovice
Ing. Milan Rak, Horní dědina č.p. 27, Příluky, 760 01 Zlín 1
Alexandra Ondrášová, Bezručova č.p. 1168, 765 02 Otrokovice 2
Hana Dupalová, Raková č.p. 40, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
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Marie Gogelová, Osvoboditelů č.p. 78, 763 15 Slušovice
Marta Švajdová, Cirón č.p. 226, 763 15 Slušovice
Josef Šťasta, Družstevní č.p. 337, 763 15 Slušovice
Milada Žambochová, Raková č.p. 32, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
Božena Rožánková, Radotínská č.p. 381/78, 743 01 Bílovec 1
Jakub Marvan, Komenského č.p. 789, 763 12 Vizovice
Kristýna Marvanová, Těchlovská č.p. 1094, 763 12 Vizovice
Bohumila Jašková, Družstevní č.p. 14, 763 15 Slušovice
Vladimír Kopřiva, Zádveřice č.p. 310, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
Jindřich Šeďa, Příkrá č.p. 580, 763 15 Slušovice
Jaroslava Šeďová, Cirón č.p. 46, 763 15 Slušovice
E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1007, 763 12 Vizovice

