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O B E C N Í  Ú Ř A D  B Í L O V I C E  
odbor výstavby a územního plánování 
Bílovice 70, PSČ 687 12 

 

Č.j.: 556/2016/Do  Bílovice, dne 9.1.2017 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Luboš Dohnal 
572 587 186 
572 587 188 
su-referent@bilovice.cz 

  

 
 
E.ON  Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
MOEL s.r.o., 687 31  Šumice 511 

 
Veřejná  vyhláška 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 95/2017 

Výroková část: 

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 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 24.10.2016 podala spol.  E.ON  Distribuce, a.s., IČ 28085400, 
F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice, v  zastoupení  E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 
25733591, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice a ta v zastoupení  MOEL s.r.o., IČ 
46343130, 687 31  Šumice 511(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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Výstavba nového kabelového vedení elektro NN“  (Mistřice, Ševčík, kab. NN a obnova NN) na 
pozemcích st. p. 68/1, 69, 70/2, 71/2, 342 (vše zastavěná plocha a nádvoří);  parc. č. 55(zahrada), 
277(orná půda), 278(orná půda), 279(orná půda), 280(orná půda), 282/9(orná půda), 282/10(orná 
půda), 282/53(orná půda), 282/54(orná půda), 282/62(orná půda), 282/64(orná půda), 282/66(orná 
půda), 4525/1(ostatní plocha), 4529/3(ostatní plocha), 4529/6(ostatní plocha), 4537/2(ostatní plocha), 
4537/5(ostatní plocha),4537/22(ostatní plocha), 4565(zahrada) v katastrálním území Mistřice I.  

Druh a účel umisťované stavby: 

Vedení NN kabelové ( NAYY 4x150; provozní napětí 400/230V/TN/C) o celkové délce cca 420 m.    
 
Základní technický popis staveb: 

• Z trafostanice T2 DOLNÍ se vyvedou 2 kabely nízkého napětí. První kabel NAYY 4x150 povede 
bez přerušení až do rozpojovací skříně SR642 na soumezí parcel č. 282/53 a č.282/10 (začátek 
lokality pro výstavbu RD). Druhý kabel NAYY 4X150 povede ve stejné trase a bude smyčkován 
přes pojistkové skříně SS100(2 ks) a SS200(1 ks), umístěné v plastových pilířích u připojovaných 
RD, a ukončí se rovněž v rozpojovací skříni SR642.  
• Ze skříně SR SR642 na soumezí parcel č. 282/53 a č.282/10 se vyvede kabel NAYY 4X150, 
zasmyčkuje se do skříně SS200 u č.p. 273 a ukončí se ve skříni SS200 č.5 na soumezí parcel č. 282/47 
a parc.č.282/23.  
• Součástí stavby bude montáž hlavních domovních vedení ( propojení z pojistkových skříní SS100 
a SS200 do elektroměrových rozváděčů, resp. do stávající skříně na objektu) pro domy č. p. 129; 136; 
105; 112; parc.č.282/53; parc.č. 282/10; č.p. 273 a parc.č. 282/23. 
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• Součástí stavby bude demontáž stávajícího venkovního vedení vedení NN od sloupu č.30 po 
sloup č. 31, od sloupu č.21 po sloup u č.p. 24 včetně příslušných domovních přípojek. 

 Popis trasy 
Z trafostanice povedou dva kabely NAYY 4x150mm směrem k silnici III./49728. Jeden kabel bude 
smyčkovaný přes skříně SS do skříně SR 642, druhý do této skříně povede přímo. Kabely pod silnicí 
prochází protlakem dvěma plastovými chráničkami 110/3,5 mm, v chodníku se stočí doleva ke 
skříni SS200 č.1 u č.p.129, jeden kabel se do skříně zasmyčkuje a oba pokračují uličkou kolem č.p. 
129 ke skříni SS100Č.2 u č.p.105. Do skříně se zasmyčkuje stejný kabel jako do předchozí skříně. 
Dále kabely pokračují ke skříni SS100 č.3 u č.p.112, zasmyčkuje stejný kabel a budou oba 
pokračovat pod místní komunikaci překopem (komunikaci je plynovod a kanalizace) do zeleného 
pásu, stočí se doleva k č,p. 260. Přechod komunikace u č.p. 260 je navržen překopem, po vytýčení 
inženýrských síti je možno podle situace využít protlak alespoň v části komunikace. Za komunikací 
podél č.p. 260 budou kabely uloženy v krajnici štěrkové cesty i zeleném pásu s krytím minimálně 1 
m od povrchu této komunikace a budou chráněny betonovými žlaby v délce cca 45m z důvodu 
předpokládané výstavby zpevněné příjezdové komunikace. Kabely se ukončí ve skříni SR 642 
R421304 na soumezí parcel č. 282/53 a č. 282/10. Ze skříně bude vyveden jeden kabel NAYY 
4x150mm2 , který povede podle stávající polní cesty, zasmyčkuje se do skříně SS200 č.4 na soumezí 
parcel č.282/62 a č. st.342, a bude pokračovat dále podél cesty, na soumezí parcel č. 282/47 a č. 
282/23, do skříně SS200 č.5, kde se ukončí. 
 
Umístění jistících a rozpojovacích skříní 
Plastové pilířové skříně SS, SP, SR se umístí do plastových pilířů tak, aby spodní okraj skříně byl 
min 0,6 m nad definitivní niveletou terénu. Jednotlivé přívodní i odvodní kabely se přichytí pomocí 
příchytek SONAP. Směry kabelů musí být v rozpínacích i přípojkových skříních popsány na 
označovacích štítcích. Použije se celkem 6 ks skříní v plastových pilířích z toho SR642 - 1ks, SS200 -
3ks, SS100-2ks. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- na pozemcích - st. p. 68/1, 69, 70/2, 71/2, 342 (vše zastavěná plocha a nádvoří);  parc. č. 55(zahrada), 
277(orná půda), 278(orná půda), 279(orná půda), 280(orná půda), 282/9(orná půda), 282/10(orná 
půda), 282/53(orná půda), 282/54(orná půda), 282/62(orná půda), 282/64(orná půda), 282/66(orná 
půda), 4525/1(ostatní plocha), 4529/3(ostatní plocha), 4529/6(ostatní plocha), 4537/2(ostatní plocha), 
4537/5(ostatní plocha),4537/22(ostatní plocha), 4565(zahrada) v katastrálním území Mistřice I.  

 

Stavební úřad (dále jen SÚ)stanovuje podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem ozn. 03, situace stavební části proj. dokumentace, 

která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: odbornou firmou, po výběrovém řízení. 
Dodavatel stavby bude na stavební úřad oznámen nejpozději do zahájení stavebních prací. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na 
provádění staveb a příslušné technické normy. 

5. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, obrace, prach, zápach, znečisťování 
vod a zastínění budov nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech.  

6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení vedení inženýrských sítí, 
tak aby nedošlo k jejích případnému  poškození. 

7. Přesnou polohu stavby musí vyznačit v terénu oprávněný zeměměřický inženýr. 
8. Skladování st. materiálu, bude pouze na vlastním pozemku.  
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9. Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, 
mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů /Archeologický ústav AV ČR Brno, 
Praha. 

10. Stavebník umožní případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu příslušných 
zákonných ustanoven.  

11. Podle § 119 a § 122 stavebního zákona  lze stavbu užívat jen na základě  vydání  kolaudačního 
souhlasu. 
 

12. Dále byla předložena stanoviska dotčených orgánů státní správy a  správců inž. sítí, 
jejich podmínky musí investor respektovat: 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – č.j. 724545/16   ze dne 5.10.2016 
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádřenía ve Všeobecných podmínkách ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto 
Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a] existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnostiČeská telekomunikační infrastruktura a.s. anebo 
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného 
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek 
ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.pověřeného ochranou sítě -Josef Hanskut, e-mail: joscf.hanskut@cetin.cz (dále jen POS). 

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK]e dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit 
společnosti Česká telekomunikační míra struktur a a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

(5) Pro účely přeložení SEKdlc bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK 

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a 
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné 
informace o SEK. 

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k 
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data 
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat čí jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli 
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zej ména předpisů práva autorského. 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
I. Obecná ustanovení 

1. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními 
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví 
a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo 
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve 
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení 
nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při 
jakékoliv Činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení 
SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, 
nebojím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 
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4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření'vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 
                            II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude 
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné Činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou 
PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět 
zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je 
srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi 
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti P VSEKje stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté 
PVSEKje stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti provešení, poškození a 
odcizení. 
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit 
POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POSprokazatelně obdržel souhlas k 
pokračování v pracích. 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebojím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající 
krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále j en NVSEK) je povinen 
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních 
předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí P VSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba 
před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy 
prokazatelně obdržel souhlas POS. 
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. 
9. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly 
nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. 
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy 
PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
10. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase i* VSEK (včetně ochranného pásma) 
jakkoliv měnit níveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch 
(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 
11. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány 
ve vzdálenost menší než lm od NVSEK, 
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
13. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými 
spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 
14. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od 
okamžiku zjištění taliové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 348 953 nebo v mimopracovní 
době na telefonní číslo 238 462 690. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a 
jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 
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2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i 
vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, 
realizační, koordinační atp.). 
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit 
zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze 
které bude zcela patrná míra dotčení SEK, 
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději vsak před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, 
rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je 
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná 
opatření a předat je POS. 
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výsku 15 mnad zemským povrchem, a to včetně 
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního 
řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma 
podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem 
kolem vysílacího radiového zařízení. 
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního 
řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději 
však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do 
prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím pověřená třetí 
osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití 
mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 

V. Křížení a souběh se SEK 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení P VSEKse sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEKchrániČkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od 
hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 
2. Stavebník nebojím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu ČÍ vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny 
v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apocl.) 
umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména: 
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, 
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či 
stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu 
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
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projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie 
podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu, 

 
 RWE  a.s. zn. 5001354956   ze dne 23.8.2016 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným 
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v 
tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je 
stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou 
dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a 
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost 
a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, 
vibrace, apod.). 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze pří dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-
li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí} je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 
www. rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební 
činnosti. 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další 
předpisy související s uvedenou stavbou. 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit 
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
7} Od kryté, plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
8} V případě použití bezvýkopových technologií {např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. 
V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
10} Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební 
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 84011 33 55). Při žádosti uvede žadatel 
naši značku {číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje I na plynárenské 
zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je 
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho 
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během 
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami. 
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány 
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
 
 



7 
 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních 
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení.  

SVK a.s.  č.j. 511/2647/2016  ze dne 9.6.2016  

Navrženou stavbou dojde ke styku s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu 
včetně přípojek. S realizací stavby souhlasíme za dodržení následujících podmínek: 

1. Před zahájením prací požádá investor SVK, a. s. provoz vodovodů i provoz kanalizací o 
vytýčení sítí. Vytýčení bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora. 

2. Souběh kabelového vedení s vodovodem včetně přípojek požadujeme minimálně 1,0 m od 
trasy vodovodního zařízení. Křížení kabelového vedení s vodovodem a kanalizací včetně 
přípojek požadujeme provést kolmo nebo minimálně pod úhlem 45°. Kabely při křížení s 
vodovodem požadujeme uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0 m od trasy 
vodovodního zařízení. Při křížení s vodovodem a kanalizací a souběhu s kanalizací musí být 
dodržena ČSN 736005. Před záhozem kabelové přípojky bude přizván pracovník provozu 
vodovodů i pracovník provozu kanalizací naší a. s. ke kontrole vzdáleností při souběhu a 
jednotlivých míst křížení. O provedené kontrole bude proveden písemný záznam. 

3. Pojistkové a rozpojovací skříně včetně uzemnění požadujeme při stavbě umístit minimálně 
1,0 m od trasy vodovodního a kanalizačního zařízení. Umístění skříní a uzemnění bude 
odsouhlaseno pracovníkem provozu vodovodů i pracovníkem provozu kanalizací naší a. s. 
písemnou formou. 

4. Všechny poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení, které budou stavbou a následnými 
terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety včetně zákopových 
souprav. Po provedené úpravě poklopů bude přizván pracovník provozu vodovodů i provozu 
kanalizací naší a. s. ke kontrole provozuschopnosti upraveného zařízení. Dotčené poklopy 
vodovodního a kanalizačního zařízení (včetně zákopových souprav) musí být před 
zahájením prací předány a po ukončení prací převzaty zápisem ve stavebním deníku mezi 
pracovníkem provozu vodovodů i provozu kanalizací naší a. s. a provádějící firmou. 

5. Upozorňujeme investora, že v prostoru u domu č. pop. 260 dochází ke kolizi trasy 
navrženého kabelového vedení s trasou vodovodní přípojky pro objekt. Dále se u objektu č. 
pop. 260 nachází stávající armaturní šachta na vodovodním zařízení. Trasu kabelového 
vedení požadujeme do PD upravit a upravenou situaci požadujeme předložit na SVK, a. s. k 
odsouhlasení. 

6. Jestliže bude při stavbě zjištěno, že nelze dodržet požadovanou vzdálenosti při souběhu nebo 
umístění zařízení sítě NN od vodovodního a kanalizačního zařízení, požadujeme svolání 
jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a. s. O 
navrženém způsobu řešení bude proveden písemný záznam. 

7. K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží investor protokol (zápis ve stavebním 
deníku) o vytýčení sítí naší a. s. před zahájením prací. Zemina z výkopů nesmí být ukládána 
na poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení. Vodovod a kanalizace včetně přípojek 
nesmí být stavbou poškozeny, v případě poškození musí být uvedeny do původního stavu na 
náklady investora." 

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před vlastní realizací na stavbě odsouhlasen na 
SVK. a. s. Uherské Hradiště písemnou formou 

 

 ŘSZK   p.o.   zn. ŘSZKUH 09223/15-234   ze dne 10.9.2015 

ŘSZK k předmětné PD sděluje, že s umístěním a realizací stavby souhlasí za předpokladu dodržení 
níže uvedených podmínek: 
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1. Vzhledem ke skutečnosti, že část výše uvedené stavby bude umístěna a realizována mimo jiné i do 
výše uvedeného pozemku, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, požadujeme, aby investor uzavřel s ŘSZK Smlouvu o podmínkách a právu provést 
stavbu (návrh smlouvy ve čtyřech vyhotoveních tvoří přílohu našeho vyjádření), která řeší mimo jiné 
i závazek ZK a ŘSZK na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k 
pozemku (služebnosti) p. č. 4529/3 na základě předloženého geometrického plánu pro vymezení 
rozsahu věcného břemene (služebnosti). Tuto smlouvu po podepsání investorem je nutno vrátit ve 
čtyřech vyhotoveních zpět na ŘSZK. Podmínky uvedené ve smlouvě je nutno dodržet. 
3.Přechody zemního kabelu NN pod silnicí III/49728 budou provedeny dvěma protlaky. Hloubka 
uložení bude min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Min. 1 měsíc před vlastním provedením protlaků je 
nutné písemnou formou požádat ŘSZK (oddělení majetkové správy - pracoviště Uherské Hradiště) o 
vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací. 
Za zvláštní užívání silničního pozemku a silničního tělesa (protlak) silnice ID/49728 bude vypočtena 
finanční náhrada za zvláštní užívání, která bude splatná před vydáním písemného souhlasu ŘSZK ke 
zvláštnímu užívání. Rozhodnutí k povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních 
prací (protlak) vydá na základě samostatné žádosti silniční správní úřad MěÚ Uherské Hradiště. 
4. Stavbou nesmí dojít k poškození nebo zásahu do silničního tělesa. 
5. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese, stavebními pracemi nesmí 
docházet ke znečišťování silnice III/49728, ani jejího příslušenství. Po ukončení prací bude silniční 
těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno. 
6. Před zahájením stavebních prací na pokládce zemního kabelu NN požádá investor a vybraný 
zhotovitel zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice a silničního pozemku), což 
bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu. 
7. Po dokončení stavby požádá zhotovitel zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného 
silničního pozemku a silničního tělesa), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu. 
8. V souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí> některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu požadujeme, aby před vydáním 
kolaudačního souhlasu bylo vyžádáno stanovisko ŘSZK, které zastupuje Zlínský kraj - vlastníka 
veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice ni/49728 v obci Mistřice a k. ú. Mistřice I. 
Kvydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Zvýše uvedeného požadujeme 
oznámit ŘSZK termín dokončení stavby a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby. 
9. Případné změny oproti předložené PD nesmí být provedeny bez písemného vyjádření ŘSZK. 
10.PD si ponecháme pro pracovní účely. 
11.Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření věcně a místně příslušného silničního správního úřadu. 
 
 MěÚ-UH-SŽP;  zn.MUUH-SŽP/56681/2016/Bu   ze dne 30.8.2016 
Silniční správní úřad 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního 
úřadu, vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a lil. třídy a veřejné 
přístupných účelových komunikací dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou dokumentací 
stavby za předpokladu splněni následujících podmínek: 

Kabelové vedení v jednom místě kříží silnici NI/49728, křížení bude provedeno protlakem 
chráničky, výkopové práce budou prováděny mimo silnici. V rámci územního řízení je nutné zažádat 
u našeho odboru o povolení k umístění inženýrských sítí do tělesa silnice Ml/49728. K žádosti bude 
doložena situace stavby a souhlas s umístěním inženýrských sítí do tělesa silnice vydaný správcem 
komunikace, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje. Před realizací protlaku pod silnicí NI/49728 bude 
dále zažádáno u našeho odboru o povolení zvláštního užívání komunikace spočívající v provedení 
protlaku pod silnicí. K žádosti bude doložena situace stavby a souhlas vydaný správcem 
komunikace, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje. - Stavební práce je nutné provádět bez omezení 
silničního provozu. Pokud bude nutné omezit silniční provoz a umístit dopravní značení na silnici, 
projedná zhotovitel stavby tuto skutečnost předem s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, s Dl-Policie 
ČR a u našeho odboru zažádá o příslušné povolení. Po dobu provádění stavebních prací nesmí být na 
silnici skladován žádný stavební ani výkopový materiál, silnice bude po celou dobu udržována v 
čistotě. 
 
 
 
 



9 
 
 E.ON  ČR  -  zn. M40715-16137968     ze   dne  2.9.2016 
Upozorňujeme, že se v zájmové oblasti nachází podzemní přípojka NN, která není ve vlastnictví 
ECD. 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob 
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 
1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou 
při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod 
písmeny: 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se 
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným 
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích 
ochranného pásma trvale informováni. 
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to 
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového 
vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je 
investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených 
místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů 
VN, NN zajistí Jan Švehlík, tel.: 57243-5351, email: jan.svehlik@eon.cz. 
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 
vytýčení nebo po jeho odkrytí. 
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 
odpovídat příslušným ČSN.  
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními 
a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, 
PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-
1. 
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vědem vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t. 
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního 
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen 
RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude 
před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího 
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů 
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. 
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12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li 
písemnou dohodou stanoveno jinak. 
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního 
uzemňovacího vedení. 

 Obec Mistřice – ze dne 13.10.2016 

Obec Mistřice,, SOUHLASÍ" se stavbou „ Mistřice, Ševčík, kab. NN a obnova NN" za dodržení 
následujících podmínek: 
Část navrhované trasy pro uložení kabelu NN dle PD začíná překopem pozemku p.č.4537/2 u RD 
č.p. 260 a končí překopem pod místní komunikací p.č.4525/1 kde přechází na pozemek p.č. 
282/54, který vlastní paní Ludmila Dvouletá. Tato kabelová trasa musí být pod místní 
komunikací uložena do hloubky lm (výkop l,2m) od výšky stávající komunikace p.č.4537/2 do 
chrániček v ohybech do betonových žlabů. Překop pozemku p.č.4537/2 u RD č.p. 260, pokud by 
bylo možné řešit,, PROTLAKEM". 
Po ukončení stavby je část dotčených pozemků p.č.4537/5, 4537/2, 4525/1 a 282/66 nutné uvést 
do původního stavu tj. terénní úpravy, osetí travou a oprava místních komunikací dotčených 
stavbou. 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON  Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
 
Vyhodnocení námitek pro územní řízení: v tomto řízení nebyly uplatněny námitky ani 
připomínky. 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad dne  24.10.2016 podala spol.  E.ON  Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 
2151, 370 49  České Budějovice, v  zastoupení  E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, 
F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice a ta v zastoupení  MOEL s.r.o., IČ 46343130, 687 
31  Šumice 511, na vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Výstavba nového kabelového vedení 
elektro NN“  (Mistřice, Ševčík, kab. NN a obnova NN) na pozemcích st. p. 68/1, 69, 70/2, 71/2, 
342 (vše zastavěná plocha a nádvoří);  parc. č. 55(zahrada), 277(orná půda), 278(orná půda), 
279(orná půda), 280(orná půda), 282/9(orná půda), 282/10(orná půda), 282/53(orná půda), 
282/54(orná půda), 282/62(orná půda), 282/64(orná půda), 282/66(orná půda), 4525/1(ostatní 
plocha), 4529/3(ostatní plocha), 4529/6(ostatní plocha), 4537/2(ostatní plocha), 4537/5(ostatní 
plocha),4537/22(ostatní plocha), 4565(zahrada) v katastrálním území Mistřice I.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o územním rozhodnutí.  
Stavební úřad dále oznámil dne 30.11.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům a stanovil, že  mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky do 15 dnů od doručení  oznámení.   
V provedeném řízení stavební úřad dále přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 
90a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla 
zkoordinována, posouzena a zahrnuta do podmínek výroků, stejně jako stanoviska dotčených 
orgánů. Pokud zástupci dotčených orgánu nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla 
použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. 
 
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou 
číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které 
stanoví hygienické a protipožární podmínky atd. 
V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh 
účastníků územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Stavební odbor posoudil návrh 
na umístění stavby, její účel a dopady jejího užívání na okolní pozemky a stavby a dospěl k 
závěru, že jejím umístěním a užíváním mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva 
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vlastníků dotčených i sousedních pozemků a tyto přizval do řízení. Vlastníky vzdálenějších 
pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, 
která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem 
k způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti s vzdáleností těchto nemovitostí 
od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemůžou být 
předmětnou stavbou dotčena.   
 
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:  
Dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení: 
 žadatel - E.ON  Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice, 
v  zastoupení  E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České 
Budějovice a ta v zastoupení  firmou  MOEL s.r.o., IČ 46343130, 687 31  Šumice 511 
 obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště  
Účastníky územního řízení dále jsou dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona: 
 vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ 
uvedený v písmenu d) 
Ludmila Dvouletá(poz.parc.č.282/54-53; Anna Ovčáčková (poz.parc.č.282/10); Ing. Miroslav 
Slováček a Irena Blažková (poz.parc.č.282/62; AMBRA UH s.r.o., (poz.parc.č.282/64, 
st.parc.č.342); Josef Šimek (poz.parc.č. 277); Alena Kolouchová (poz.parc.č.282/9 a 279); Jana 
Anna Michalková a Marie Milošová (poz.parc.č.278 a 280); Petr Sklenář, Ing.,a Anna Tvrdíková 
(poz.parc.č.280); Libor Pavlík (poz.parc.č.4565);  Ludmila Milošovská a Libor Miloševský, 
Ing.,(st.parc.č.68/1); Michal Jakubík(st.parc.č.69 a poz.par.č. 55); Jiří Dominik (poz.parc.4537/22 
a st.parc.č.70/2); Ludmila Březinová (st.parc.č.71/2); Ředitelství silnic Zlínského kraje 
(poz.parc.č.4529/3); Obec Mistřice (poz.parc.č.282/66, 4525/1, 4529/6, 4537/2, 4537/5) 
 sousední pozemky nebo stavby na nich, které  může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
– st. parc. č. 74, 219, 326, 366/1 - poz.parc.č. 32/2, 33, 54/2, 56, 57, 281/1, 282/23, 282/46, 
282/47, 282/48, 282/49, 282/50, 282/51, 282/55, 282/65 – vše v k.ú. Mistřice I. 

Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení, 
provedení a užívání stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Jelikož se jedná o stavbu dle § 103 odst. 1 písm. e - 5 stavebního zákona, je možné ji provést 
na základě tohoto rozhodnutí a podle § 119 a § 122 stavebního zákona, lze stavbu užívat jen 
na základě  vydání  kolaudačního souhlasu. 

 
 
Byly předloženy následující doklady, vyjádření a stanoviska: 
HZS Zl.kraje; č.j. HSZL-5150-2/UH-2016  ze dne 9.8.2016 
KHS Zl.kraje; č.j. KHSZL 20299/2016  ze dne 30.8.2016 
MěÚ-UH-SŽP;  zn.MUUH-SŽP/56681/2016/Bu   ze dne 30.8.2016 
E.ON  ČR  -  zn. M40715-16137968     ze   dne  2.9.2016 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – č.j. 724545/16   ze dne 5.10.2016 
RWE  a.s. zn. 5001354956   ze dne 23.8.2016 
SVK a.s.  č.j. 511/2647/2016  ze dne 9.6.2016 
ŘSZK   p.o.   zn. ŘSZKUH 09223/15-234  ze dne 10.9.2015  
Obec Mistřice – ze dne 13.10.2016 
MěÚ-UH-SŽP; Rozhodnutí č. 71/2016, č.j. MUUH-SŽP/67904/2016/HerM  
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 
 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu 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       

Luboš Dohnal v. r. 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
Za správnost vyhotovení: Luboš Dohnal 

 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
Poplatek: 
Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený položkou 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000,- Kč sazebníku správních 
poplatků  byl uhrazen do pokladny  Obecního úřadu Bílovice.  
 

Příloha: 

Situační plán – 1:750  
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Obdrží: 

účastníci řízení (dodejky) 
MOEL s.r.o., Šumice č.p. 511, 687 31  Šumice 
Ludmila Dvouletá, Mistřice č.p. 399, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Libor Pavlík, Štěpnická č.p. 1101, 686 06  Uherské Hradiště 6 
Jiří Dominik, Nedachlebice č.p. 89, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Josef Šimek, Mistřice č.p. 2, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ludmila Březinová, Mistřice č.p. 129, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jana Anna Michalíková, Národní třída č.p. 3564/40, 695 01  Hodonín 1 
Marie Milošová, Národní třída č.p. 3564/40, 695 01  Hodonín 1 
Petr Sklenář, Ing., Horní Břečkov č.p. 50, 671 02  Šumná 
Anna Tvrdíková, Starobrněnská č.p. 289/7, 602 00  Brno 2 
Irena Blažková, Kněžpole č.p. 184, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ing. Miroslav Slováček, Dvořákova č.p. 1448, 763 61  Napajedla 
Alena Kolouchová,  Velkopavlovická č.p. 4084/12, Židenice-Brno, 628 00   Brno 
Michal Jakubík, Mistřice č.p. 105, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ludmila Milošovská, Mistřice č.p. 112, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Libor Miloševský, Ing., Mistřice, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Anna Ovčáčková, Úprkova č.p. 1812, 686 03  Staré Město u Uherského Hradiště 3 
AMBRA UH s.r.o., Šafaříková č.p. 492, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K majáku č.p. 5001, 761 23  Zlín 
Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště - s žádostí o vyvěšení 
 
dotčené orgány 
Městský úřad - odbor SÚ a ŽP, Protzkarova č.p. 33, 686 01  Uherské Hradiště 1 
HZS Zlínského kraje; ÚO Uh. Hradiště, B. Němcové č.p. 834, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Krajská hygienická stanice, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín 1 
 
Veřejnou vyhláškou: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b.) 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3 
 
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným 
pozemkům a stavbám věcné právo – st. parc. č. 74, 219, 326, 366/1 - poz.parc.č. 32/2, 
33, 54/2, 56, 57, 281/1, 282/23, 282/46, 282/47, 282/48, 282/49, 282/50, 282/51, 282/55, 
282/65 – vše v k.ú. Mistřice I.   
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