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dle rozdělovníku

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
č. 48/2017

Dne 26.1.2017 podal E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem ul. F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České
Budějovice, v zastoupení ELMO a.s., IČ 15528588, sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby

„Halenkovice,Deďo,kabel NN“
na pozemku: pozemkové parcely č. 1902/2, 1902/4, 3575/6 a 3575/7 (vše ostatní plocha), 1902/5, 2005/8 a
2005/9 (vše trvalý travní porost), v katastrálním území Halenkovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný na základě pověření Krajského úřadu Zlínského kraje – odbor územního plánování a stavebního
řádu, oddělení stavebního řádu ze dne 15.2.2017, č.j. KUZL 12805/2017 a dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), posoudil návrh podle ustanovení § 76 a dále podle ustanovení § 79 stavebního zákona a na
základě tohoto posouzení a provedeného ohledání na místě vydává podle ustanovení § 92 odstavec 1
stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
„Halenkovice,Deďo,kabel NN“ na pozemku: pozemkové parcely č. 1902/2, 1902/4, 3575/6 a 3575/7 (vše
ostatní plocha), 1902/5, 2005/8 a 2005/9 (vše trvalý travní porost), v katastrálním území Halenkovice.
Druh a účel umisťované stavby: kabel NN, technická infrastruktura.
Umístění stavby obsahuje:
kabelové vedení NN uložené v zemi v hl. cca 80 cm. Délka trasy je navržena v délce 155 m. Ze
2
stávající kabelové skříně SS300 na pozemku p.č. 3575/7 povede nový zemní kabel (NAYY 4x50 mm )
přes pozemky p.č. 3575/6, 1902/2, 1902/5, 1902/4 a 2005/9, který bude ukončen v nové kabelové skříni
v plastovém pilíři typ SS200/NK na pozemku p.č. 2005/8, vše v k.ú. Halenkovice.
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemkové parcely č. 1902/2, 1902/4, 3575/6 a 3575/7 (vše ostatní
plocha), 1902/5, 2005/8 a 2005/9 (vše trvalý travní porost), v katastrálním území Halenkovice, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
2. Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:
kabelové vedení NN bude uložené v zemi v hl. cca 80 cm. Ze stávající kabelové skříně SS300 na
2
pozemku p.č. 3575/7 povede nový zemní kabel (NAYY 4x50 mm ) přes postupně přes pozemky p.č.
3575/6, 1902/2, 1902/5, 1902/4 a 2005/9, kabel bude ukončen v nové kabelové skříni v plastovém pilíři
typ SS200/NK na pozemku p.č. 2005/8 (v těsné blízkosti s pozemky p.č. 2005/10 a 2005/9), vše v k.ú.
Halenkovice.
Požadavky dotčených orgánů:
MěÚ Otrokovice ze dne 5.5.2017:
3. Ochrana dřevin dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., bude při realizaci stavby zajištěna dodržením
ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích." Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a
potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a
stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v
určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší
vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m!
Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm a více. Obnažené kořeny je nutno chránit
před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
Požadavky vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
obec Halenkovice ze dne 3.1.2017:
4. Veškeré podélné výkopy budou vedeny od stávající místní komunikace ve vzdálenosti minimálně
jednoho metru s řádným hutněním následného zásypu.
5. Před samotnou realizací bude pozván zástupce obce k odsouhlasení umístění výkopu a souhlas
zaznamenán ve stavebním deníku.
6. V případě, že nebude možné podmínky dodržet, je nutné předložit podrobnou PD s vyznačením uložení
budoucího vedení NN a technickým řešením k posouzení.
E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 13.12.2016:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je
povinnost 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:
7. V ochranném pásmu (dále jen „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.
8. 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.
9. 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
stanovém jeho polohy.
10. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
11. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
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12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Po dokončení stavby je v OP zařízení 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.
16. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s
příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
17. Nenarušeni podzemního uzemňovacího vedení.
18. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 19.1.2017:
19. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí Vyjádření Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
20. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK, jež
je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. a nebo toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje
dostatečnou informaci pro jeho záměr, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do OP SEK, vyzvat
písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK.
21. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
22. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Ostatní podmínky
23. Při projektování další stupňů PD (např. dokumentace pro realizaci stavby) nutno respektovat stavební
zákon a prováděcí vyhlášky.
24. Investor si pro realizaci stavby zajistí vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky
správců jednotlivých sítí.
25. Žadatel je povinen při realizaci stavby, respektovat podmínky dotčených orgánů a vlastníků dopravní a
technické infrastruktury – viz podmínky uvedené výše v části dotčených orgánů a vlastníků technické a
dopravní infrastruktury.
26. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona, zejména:
•
dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom
musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnosti k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření
předepsaných zvláštními právními předpisy,
•
stavebník je povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
•
zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat
osoby těmito parcelami přímo dotčené.
27. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval
Roman Novotný, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1302234, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu).
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28. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy části stavby oprávněným zeměměřičem.
29. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
a použitých technických zařízení na stavbě, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
30. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
31. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u staveb
prováděných svépomocí stavebník.
32. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
33. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné části stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
34. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby.
35. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č.
22/1997 Sb., v platném znění.
36. V průběhu realizace stavby bude zachovávána čistota na stavbě a kolem staveniště, zejména na
přilehlých komunikacích a chodnících. Nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek.
37. Stavební materiál bude skladován na dotčených pozemcích stavbou.
38. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na
základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
39. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
40. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbouku, po dokončení stavby bude
zařízení staveniště odstraněno.
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k omezení přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
41. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko kompletnosti a plynulosti.
42. Terénní úpravy nezastavěného a nezpevněného pozemku budou provedeny tak, aby nedošlo ke změně
odtokových poměrů a schopnosti vsakování vody na pozemku.
43. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti a po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavební
činností uvedeny do původního či náležitého stavu.
44. Právo uskutečnit část stavby vzniká žadateli teprve po právní moci tohoto rozhodnutí. Žadatel je povinný
v případě realizace části stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací
ověřenou v řízení.
45. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Stavebník
je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu v předstihu oznámit.
46. V souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat na základě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Obsahové náležitosti žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu stanovuje prováděcí právní předpis vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se upravují
některá ustanovení stavebního zákona.
47. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: zaměření stavby, předávací protokoly,
revize a zkoušky el. zařízení, doklady o shodách použitých materiálů a výrobků, a další...
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou budou dotčeny a ovlivněny pozemky: pozemkové parcely č. 1902/2, 1902/4, 3575/6 a 3575/7 (vše
ostatní plocha), 1902/5, 2005/8 a 2005/9 (vše trvalý travní porost), v katastrálním území Halenkovice, na
nichž bude stavba umístěna, bez negativního vlivu na okolí. Podrobné řešení umístění stavby je součástí
projektové dokumentace předložené k územnímu řízení.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400,
sídlem F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České.
Odůvodnění:
Dne 26.1.2017 podal E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem ul. F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České
Budějovice, v zastoupení ELMO a.s., IČ 15528588, sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín žádost o vydání
rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby na podatelně MěÚ Napajedla. Dne 15.2.2017 obdržem MěÚ
Otrokovice – odbor stavební úřad pověření Krajského úřadu Zlínského kraje – odboru územního plánování a
stavebního řádu, oddělení stavebního řádu ze dne 15.2.2017, č.j. KUZL 12805/2017, k projednání výše
uvedeného podání. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.
Protože předložený návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady, bylo řízení dne 27.2.2017 přerušeno
a navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.3.2017. dne 13.3.2017 si navrhovatel
zažádal o prodloužení termínu k doložení podkladů žádosti do 31.6.2017, čemuž stavební úřad dne
15.3.2017 usnesením vyhověl. Návrh byl doplněn dne 28.6.2017.
Stavební úřad opatřením ze dne 29.6.2017 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1, stavebního
zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně byla stanovena
lhůta, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Vzhledem k tomu, že se jedná dle § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo
podle ustanovení § 87 odst. 1, stavebního zákona oznámení o zahájení územního řízení doručováno
účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a
ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Otrokovice dne 29.6.2017 a na úředních deskách MěÚ
Napajedla a OÚ Halenkovice dne 30.6.2017, po dobu 15-ti dní.
K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.8.2017, o jehož
výsledku byl sepsán protokol. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Žádost byla doložena všemi náležitostmi, zejména stanovisky jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů:
•
•
•
•
•
•
•

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Otrokovice ze dne 5.5.2017,
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydané OÚ Halenkovice dne 4.1.2017,
vyjádření obce Halenkovice ze dne 3.1.2017,
vyjádření GridServis, s.r.o. ze dne 2.12.2016,
Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 13.12.2016,
vyjádření MORAVSKÁ VODÁRENSÁ, a.s. ze dne 6.12.2016,
vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 19.1.2017.

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu byla vypracována Romanem Novotným,
autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1302234). Při přezkumu dokumentace
stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, a splňuje náležitosti stanovené
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace
byla zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 27.6.2017
který si stavební úřad obstaral sám.
Navrhovatel předmětné pozemky nevlastní, ale má s vlastníky uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích o
zřízení věcných břemen.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě
nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska
předložená k návrhu.
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Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá
hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu
stanoveným vyhláškou, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací
Stavba je umístěna v plochách krajinné zeleně, v plochách individuálního bydlení, v plochách dopravních a
zemědělských plochách. Předmětná stavba má zásobovat el. energií plochy, dle platného Územního plánu
Halenkovice, značené č. 68. Dle textové části uvedené územně plánovací dokumentace (str. 12 ) předmětná
plocha bude zásobována el. energiíz nových kabelových rozvodů, které budou ze stávajících rozvodů sítě
NN a napájeny z nové trafostanice „Halenkovice – Zemanové 2“, tedy tak jak je navrženo. V souladu
s uvedeným lze konstatovat, že předmětný záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentavcí
zpracovanou pro danou lokalitu.
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
Předložený záměr svým charakterem předmětné neovlivňuje.
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území.
Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisech, zejména
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Sama stavba je technickou infrastrukturou, která je napojena dále na stávající NN v dané lokalitě, další
požadavky na připojení technické či dopravní infrastruktury není vyžadováno.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení
Stavba je umístěna v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5, stavebního zákona, předmětný záměr nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Podle ustanovení § 119 odst. 1, stavebního zákona, užívání stavby vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu
podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, zejména: zaměření
stavby, předávací protokoly, revize a zkoušky el. zařízení, doklady o shodách použitých materiálů a výrobků,
a další...
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., sídlem ul. F.A.
Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, v zastoupení ELMO a.s., sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: obec Halenkovice, sídlem č.p. 76, 763 63 Halenkovice.
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: obec Halenkovice, sídlem č.p. 76, 763 63 Halenkovice, Ing. Jaroslav Deďo a MUDr.
Miroslava Deďová, oba bytem ul. Na Honech III 4928, 760 05 Zlín, Pavel Blaho a Radek Blaho, oba bytem
Radostov 14, 503 27 Lhota pod Libčany, Ing. Libor Čabla, bytem ul. Sládkova 1214, 763 61 Napajedla.
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: obec Halenkovice, sídlem č.p. 76, 763 63 Halenkovice, Ing. Jaroslav Deďo a MUDr.
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Miroslava Deďová, oba bytem ul. Na Honech III 4928, 760 05 Zlín, Pavel Blaho a Radek Blaho, oba bytem
Radostov 14, 503 27 Lhota pod Libčany, Ing. Libor Čabla, bytem ul. Sládkova 1214, 763 61 Napajedla,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem ul. Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, E.ON Servisní,
s.r.o. a E.ON Česká republika, s.r.o., oba sídlem F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, Bohdan
Ševčík, bytem ul. Harlacherova 3321, Záběhlice, 106 00 Praha 106, G.O.Trade & Commerce s.r.o., sídlem
ul. Kateřinská 1493, Nové Město, 120 00 Praha 2, Ladislav Skřivánek a Vilma Skřivánková, oba bytem č.p.
741, 763 63 Halenkovice, Marie Kresová, bytem č.p. 542, 763 63 Halenkovice, Josef Marcaník, bytem č.p.
143, 763 63 Halenkovice, Jitka Strnková, bytem č.p. 117, 763 63 Halenkovice, Věra Šimůnková, bytem ul.
Zahradní 821, 742 13 Studénka, Blažej Březina a Marie Březinová, oba bytem ul. Hlavní 1252, Kvítkovice,
765 02 Otrokovice, Bedřiška Zelinková, bytem ul. Olbrachtova 1188, 765 02 Otrokovice, Pavel Doležal a
Františka Doležalová, oba bytem ul. Svobodova 1307, 765 02 Otrokovice, Petr Kopecký, bytem ul. Hlavní
1251, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, Jana Kopecká, bytem ul. Nádražní 1412, 765 02 Otrokovice, Iveta
Vaňugová a Ján Vaňuga, oba bytem ul. Husova 795, Malenovice, 763 02 Zlín, Ing. Jan Kohoutek a Jiřina
Kohoutková, oba bytem ul. Bartošova 929, 763 61 Napajedla, Jana Březovjáková, bytem ul. Sadová 935,
768 24 Hulín, Stanislav Holub a Mgr. Renáta Holubová, oba bytem ul. Puškinova 519, Dědice, 682 01
Vyškov, Ivonka Kadlečková, bytem ul. Husova 784, Malenovice, 763 02 Zlín, Jan Vácha a Zdenka Váchová,
oba bytem ul. Jílová 4580, 760 05 Zlín.
Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani dalších
osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem na poměrně
velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či jiných práv jejich
vlastníků a dalších osob (přičemž stavební úřad zohlednil i další nemovitosti než jen nemovitosti
bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od povolované stavby a dále
nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení
nad tento rámec.
V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184
stavebního zákona stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů veřejné
správy – základních registrů obyvatel.
Na základě provedeného řízení stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního
úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné
(dle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
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 (dle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této
lhůtě bylo započato se stavbou.

Ing. David Olejník
referent odboru stavební úřad

otisk úředního razítka
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 20´000,- Kč byl uhrazen dne 4.7.2017.
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:
Toto oznámení je podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení řádně doručováno
veřejnou vyhláškou za použití § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (řízení
s velkým počtem účastníků.
U záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony
v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle
§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední
desce Městského úřadu Otrokovice a na webových stránkách www.muotrokovice.cz, dále na úředních
deskách popř. webových stránkách Obecního úřadu Halenkovice a Městského úřadu Napajedla.

Doručuje se:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu
ELMO a.s., Příluky 386, Zlín, 760 01 Zlín, DS: PO, m3t3vg9
Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice, DS: OVM, ip7beft
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Na vědomí
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Obecní úřad Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice, DS: OVM, ip7beft
Městský úřad Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, DS: OVM, rmzbckn
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