odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
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OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Ing. Marie Tkadlecová
577 680 218
tkadlecova@muotrokovice.cz
30.11.2018

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 31.10.2018 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zast. společností PERFECT, spol. s r.o., IČO 18826873,
Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice 2, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

"Otrokovice, Vičánek, Haukvic, kabel NN"
na pozemku: pozemková parcela číslo 1963/8 (zahrada), 1969/4 (orná půda), 1969/10 (orná půda), 2023/4
(ostatní plocha), 3653 (trvalý travní porost) v katastrálním území Otrokovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla doplněna dne 29.11.2018.
Umístění stavby obsahuje:
Rozšíření distribuční sítě NN v ul. B. Němcové v Otrokovicích pro budoucí zástavbu rodinných domů:
 ze stávajícího rozvaděče NN – distribuční trafostanice VN/NN T16 Hložkova (č. 400603) umístěné na
2
pozemku p.č. 2023/4 v k.ú. Otrokovice bude vyveden nový zemní kabel NAYY 4x150 mm , který bude
smyčkován v pilířové skříni SS č. 1 (SS100/NKE1P-C) a bude ukončen v pilířové skříni SS č. 2
(SS200/NKE1P-C),
 kabel bude veden v travnatém povrchu po pozemku p.č. 2023/4, poté změní směr a bude veden na okraji
pozemku p.č. 3653 v k.ú. Otrokovice, dále po cca 30 m se mírně odkloní tak, aby byl umístěn ve
vzdálenosti 2,06 m od hranice s pozemkem p.č. 3666 v k.ú. Otrokovice,
 dále bude pokračovat po cca 40 m tak, že bude veden k hranici s pozemkem p.č. 1986/2 v k.ú.
Otrokovice, kde bude veden ve vzdálenosti 0,4 m podél pozemku p.č. 1973/17 v k.ú. Otrokovice,
 v místě pozemku p.č. 1969/4 v k.ú. Otrokovice bude vysmyčkován ve skříni SS č. 1, dále bude veden na
pozemek p.č. 1963/8 v k.ú. Otrokovice, kde bude ukončen ve druhé skříni č. 2,
 kabel bude uložen v ochranné trubce PE D110,
 uzemnění bude provedeno u skříně č. 2.
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Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení
§ 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
15. ledna 2019 (úterý) v 10:00 hodin,
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Poučení:
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přede dnem ústního jednání (Městský úřad
Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00)
a při veřejném projednání. V ostatní dny po telefonické domluvě.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, při kterém musí být nejpozději
uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odstavci 4
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat
námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové
dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení
řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen v souladu
s ustanovení § 54 správního řádu, strpět ohledání na místě a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000
Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ustanovení § 172 odst.
1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
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Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel: E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400,
F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zast. PERFECT, spol. s r.o.,
IČO 18826873, Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice 2.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn: město Otrokovice, IČO 00284301, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) 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:


p.č. 2023/4, p.č. 3653 v k.ú. Otrokovice – město Otrokovice, IČO 00284301, nám. 3. května 1340,
765 23 Otrokovice,



p.č. 1969/4 v k.ú. Otrokovice – Milan Haukvic, 26.07.1975, Jana Žižky 1880, 765 02 Otrokovice 2,



p.č. 1969/10 v k.ú. Otrokovice – Ing Josef Vičánek, 18.04.1964, Dubnická 309, Kvítkovice, 765 02
Otrokovice 2,



p.č. 1963/8 v k.ú. Otrokovice – Pavel Novák, 20.08.1984, Zámostí 202, 765 02 Otrokovice 2,
Zuzana Nováková, 25.07.1989, Liptál 154, 756 31 Liptál.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno (identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):


p.č. 3654, p.č. 3655, p.č. 3657, p.č. 3656, p.č. 3658, p.č. 3660, p.č. 3661, p.č. 3662, p.č. 3663,
p.č. 3664, p.č. 3665, p.č. 3666, p.č. 3668, p.č. 3669, p.č. 3670, p.č. 3671, p.č. 3672, p.č. 3673,
p.č. 2341/1, p.č. 2023/3, p.č. st. 1341, p.č. st. 1342, p.č. st. 1343, p.č. 1993/15, p.č. 1986/2,
p.č. st. 1340, p.č. 1973/17, p.č. 1963/9, p.č. 1900/31, p.č. 1900/30, p.č. 1900/29, p.č. 3648,
p.č. 3649, p.č. 3650 v k.ú. Otrokovice,



vlastníci technické a dopravní infrastruktury - město Otrokovice, IČO 00284301, nám. 3. května
1340, 765 23 Otrokovice, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 1059,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO
04084063, Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, GridServices, s.r.o., IČO 27935311,
Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Technické služby Otrokovice s.r.o., IČO 25582259,
K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice 2.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu,
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě;
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Ing. Marie Tkadlecová
referent odboru stavební úřad

otisk razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poznámka:
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu, zveřejněn dálkovým přístupem
na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a na webových stránkách www.muotrokovice.cz. Patnáctým
dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Doručuje se:
Účastníci řízení:
Milan Haukvic, Jana Žižky 1880, 765 02 Otrokovice 2
Ing Josef Vičánek, Dubnická 309, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Pavel Novák, Zámostí 202, 765 02 Otrokovice 2
Zuzana Nováková, Liptál 154, 756 31 Liptál
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
PERFECT, spol. s r.o., Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, upwrt9u
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3. května 1340,
765 02 Otrokovice 2
Na vědomí:
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
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