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dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
BEZ JEDNÁNÍ

Dne 08.06.2022 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje společnost PERFECT, spol. s r.o., IČO 18826873, Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice 2,
žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby: „Základní technické vybavení – lokalita
Laziště, Otrokovice“. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno zdejším stavebním úřadem územní rozhodnutí
č. 22/2021 dne 17.03.2021 pod č.j. SÚ/8391/2021/TKA, které nabylo právní moci dne 22.04.2021. Změna
územního rozhodnutí se týká pouze objektu SO 402 Rozvody NN (původní název objektu). Název
stavebního objektu byl aktualizován, jedná se o stavbu:

"Otrokovice, město Otrokovice, kab. NN, VN, TS"
na pozemku: stavební parcela číslo 3/4 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 41/2 (ostatní
plocha), 41/5 (ostatní plocha), 41/6 (ostatní plocha), 41/7 (ostatní plocha), stavební parcela číslo 989
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 2187 (ostatní plocha), 2188/19 (orná půda), 2344/2
(ostatní plocha), 2344/3 (ostatní plocha), 2344/9 (ostatní plocha), 2348/12 (ostatní plocha), 2793/1 (ostatní
plocha), 2795/1 (ostatní plocha), 2795/2 (ostatní plocha), 2795/3 (ostatní plocha), 2795/4 (ostatní plocha),
2795/9 (ostatní plocha), stavební parcela číslo 2862 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Otrokovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla doplněna dne 15.06.2022.
Umístění stavby obsahuje:
Změnu technického řešení napojení lokality Laziště na elektrickou energii v rámci stavby „Základní technické
vybavení – lokalita Laziště, Otrokovice, SO 402 Rozvody NN“, na kterou bylo vydáno zdejším stavebním
úřadem územní rozhodnutí č. 22/2021 dne 17.03.2021 pod č.j. SÚ/8391/2021/TKA, které nabylo právní moci
dne 22.04.2021.
V rámci stavby bude provedeno nové zemní kabelové vedení VN kabely NA2XS2Y 3 x 240 mm², přípolož
optotrubky HDPE, zemní kabelové vedení NN kabely NAYY 4 x 150 a 4 x 240 mm² a dále nová kiosková
trafostanice.
Č.j. SÚ/28559/2022/TKA
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Kiosková trafostanice
Na pozemku p.č. 2187 v k.ú. Otrokovice bude umístěna nová kiosková trafostanice T68 „LAZISTĚ“
č. 706059, výrobce BETONBAU, typ UF 3048, transformátor 1x 400 kVA, druhý transformátor je uvažován
jako neobsazena rezerva, rozvaděč VN Siemens 8DJH TRRT, rozvaděč NN RST 1099/4835-L a RST
1099/4835-P uvažován jako neobsazená rezerva. Tato trafostanice půdorysných rozměrů 4780 x 2980 mm,
výšky 3560 mm (výšky 2810 nad terénem), bude umístěna ve vzdálenosti 1620 mm od hranice s pozemkem
p.č. 2795/2 v k.ú. Otrokovice a ve vzdálenosti 1820 mm od hranice s pozemkem p.č. 2795/9 v k.ú.
Otrokovice. V okolí trafostanice budou provedeny terénní úpravy a zpevněná plocha ze zámkové dlažby o
ploše 35 m2.
Vedení VN
Ve stávající zděné trafostanici T39 „U KOSTELA“ č. 400624 na parcele č. 3/4 v k.ú. Otrokovice jsou
umístěny stávající nevyhovující pole rozvaděče VN. Tyto pole budou zdemontovány a nahrazeny novým
kompaktním rozvaděčem typ Siemens R8DJH RRRTT. V rámci úpravy bude provedeno i nové napojení
stávajících vývodů na nový rozvaděč VN a úprava v rámci trafostanice samotné (úprava roštů, kabelových
kanálů, prostupů atd.). Z trafostanice bude proveden nový kabelový vývod zemním kabelovým vedením VN
kabelem 3 x (22-NA2XS2Y 1 x 240 mm²) a přípoloží optotrubky HDPE. Kabelové vedení bude dále
pokračovat v souběhu se zadní obvodovou stěnou objektu č.p. 1798 po pozemku p.č. st. 2862, p.č. 41/2
v k.ú. Otrokovice. Poté bude pokračovat v souběhu s oplocením objektu č.p. 1798 po pozemku p.č. 41/2
v k.ú. Otrokovice a dále v zeleném prostoru před bytovým domem č.p. 1604 po pozemku p.č. 41/7
v k.ú. Otrokovice až k místu, kde bude křížit stávající místní komunikaci ul. Zámostí na pozemku p.č. 41/6
v k.ú. Otrokovice. Komunikaci bude vedení křižovat pomocí protlaku, který bude vyústěn v zeleném prostoru
na pozemku p.č. 41/5 v k.ú. Otrokovice. Z tohoto místa bude zemní kabelové vedení VN dále pokračovat
v zeleném prostoru před oplocením stávajících rodinných domů č.p. 1786, č.p. 1785, č.p. 1784 po pozemku
p.č. 41/5 a dále po pozemcích p.č. 2795/9, p.č. 2795/2 a p.č. 2187 v k.ú. Otrokovice. Před rodinnými domy
bude křižovat přístupové chodníky a příjezdové vjezdy. Vedení bude ukončeno v kioskové trafostanici na
pozemku p.č. 2187 v k.ú. Otrokovice v rozvaděči VN.
Vedení NN
Nově bude v rámci stavby provedena distribuční síť ve třech hlavních větvích z nové kioskové trafostanice a
nové napojení stávajícího rodinného domu č.p. 586 ze stávající distribuční sítě. První a třetí větev bude
sloužit pro napájení nově budovaných rodinných domů a druhá větev bude sloužit pro napojení stávajícího
rozvodu distribuční sítě, která napájí odběry v dotčené oblasti.
První větev – z kioskové trafostanice bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení kabelem NAYY 4 x 150
mm2, toto vedení bude provedeno v zeleném prostoru pozemků p.č. 2187, p.č. 2188/19, p.č. 2795/4, p.č.
2795/3 a p.č. 2795/1 v k.ú. Otrokovice. Bude sloužit pro napájení nově budovaných rodinných domů RD č. 1
až 4 a 13 až 19. Kabelové vedení bude smyčkováno přes nově umístěné smyčkovací skříně SSx00/NKE1P
č. 5 až 10 a ukončeno v rozpojovací skříni SR522/NKW2 R768891 na parcele č. 2188/19. Nové zemní
kabelové vedení NN je uvažováno vést ve společném výkopu s budoucími kabely VO v zeleném prostoru
mezi komunikací a budoucím oplocením rodinných domů. Druhá větev – z kioskové trafostanice bude
vyvedeno nové zemní kabelové vedení kabelem NAYY 4 x 240 mm2, toto vedení bude provedeno v zeleném
prostoru pozemku p.č. 2187, p.č. 2188/19, p.č. 2795/1 a p.č. 2793/1 v k.ú. Otrokovice. Tato větev je
uvažována pro napojení stávajícího zemního distribučního vedení AYKY 3 + 240 + 120 mm 2, který byl
vyveden z demontované trafostanice T36 „OPP“. V prostoru pozemku p.č. 2793/1 v k.ú. Otrokovice bude
provedeno přerušení stávajícího zemního kabelového vedení vedoucího z bývalé trafostanice a bude na něj
naspojkován nový zemní kabel NAYY 4 x 240 mm2 vedoucí z nové kioskové trafostanice T68 „LAZISTĚ“.
Tím dojde k novému napojení kabelového vedení na distribuční síť NN.
Třetí větev – z kioskové trafostanice bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení kabelem NAYY 4 x 150
mm2, toto vedení bude provedeno v zeleném prostoru pozemku p.č. 2187 a p.č. 2188/19 v k.ú. Otrokovice.
Bude sloužit pro napájení nově budovaných rodinných domů RD č. 5 až 12. Kabelové vedení bude
smyčkováno přes nově umístěné smyčkovací skříně SSx00/NKE1P č. 1 až 4 a ukončeno
v rozpojovací skříni SR522/NKW2 R768891 na pozemku p.č. 2188/19 v k.ú. Otrokovice. Nové zemní
kabelové vedení NN je uvažováno vést ve společném výkopu s budoucími kabely VO v zeleném prostoru
mezi komunikací a budoucím oplocením rodinných domů.
V rámci úpravy bude z rozpojovací skříně SR522/NKW2 R768891 na pozemku p.č. 2188/19
v k.ú. Otrokovice provedeno nové zemní kabelové vedení NAYY 4 x 95 mm2, které bude provedeno
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v zeleném prostoru po pozemku p.č. 2188/19 a p.č. 2187 v k.ú. Otrokovice. Toto vedení bude ukončeno
v nové smyčkovací skříni SS300/NKE1P č. 11. Z této skříně bude provedeno připojení stávajících HDV pro
rodinné domy č.p. 1630 až 1632.
Dále bude v rámci stavby odpojen od distribuční sítě rodinný dům č.p. 586 na parcele č. 989. Nově budou na
stávající zemní kabelové smyčce, která je provedena kabely 2x NAYY 4 x 150 mm 2 provedeny spojky kabelů
NN. Spojky budou provedeny v zeleném prostoru parcely č. 2344/2. Dále bude provedena nová zemní
kabelová smyčka NN kabely 2x NAYY 4 x 150 mm 2 po pozemku p.č. 2344/2, p.č. 2344/9 a p.č. st. 989 v k.ú.
Otrokovice. Smyčka bude provedena v souběhu se stávajícím oplocením v zeleném prostoru až do
rozpojovací skříně SR542/NKW2 R768892. Ta bude umístěna na pozemku p.č. st. 989 v k.ú. Otrokovice
zády ke stávající obvodové zdi garáže na pozemku st. 3442 v k.ú. Otrokovice. Z této rozpojovací skříně
bude provedeno nové vedení HDV do elektroměrového rozvaděče rodinného domu čp. 586. V prostoru
křížení chodníků, místních komunikací, vjezdech a odůvodněných případech bude kabelové vedení uloženo
v chráničce. V místech křížení komunikací nebo jiných místech vyznačených na situačním výkrese budou
kabely vedeny protlaky a řízené protlaky.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. U projednání žádosti v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozději ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží.
Poučení:
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (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).
V ostatní dny po telefonické domluvě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději ve stanovené lhůtě; jinak se k nim 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.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona 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 odst. 4
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, 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.
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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: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická
1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2, 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:


Římskokatolická farnost Otrokovice, IČO 44125909, nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice 2
(vlastník pozemku a stavby na ní p.č.st. 2862 v k.ú. Otrokovice),



Josef Skoumal, Čechova 460, 765 02 Otrokovice 2, Miloslava Skoumalová, Čechova 460, 765 02
Otrokovice 2 (vlastníci pozemku p.č. 2344/9 v k.ú. Otrokovice),



EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2 (vlastník pozemku a stavby na
něm st. 3/4 v k.ú. Otrokovice),



Milan Snopek, K. H. Máchy 89, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2, Zdeňka Snopková, K. H. Máchy
89, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 (vlastníci pozemku p.č. 2795/4 v k.ú. Otrokovice),



Bronislav Skácel, Čechova 586, 765 02 Otrokovice 2, Lucie Skácelová, Čechova 586, 765 02
Otrokovice 2, Sabina Skácelová, Komárov 37, 763 61 Napajedla (vlastníci pozemku a stavby na
něm st. 989 v k.ú. Otrokovice),



Marta Matějková, Moravní
Otrokovice),



město Otrokovice, IČO 00284301, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice (vlastník pozemků p.č.
41/2, p.č. 41/5, p.č. 41/6, p.č. 41/7, p.č. 2187, p.č. 2188/9, p.č. 2344/2, p.č. 2344/3, p.č. 2348/12, p.č.
2793/1, p.č. 2795/1, p.č. 2795/2, p.č. 2795/9 v k.ú. Otrokovice),

1240, 765 02

Otrokovice 2 (vlastník pozemku p.č. 2795/3 v k.ú.



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín, EG.D, a.s., IČO
28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2, Zlín Net, a.s., IČO 25313428, Nad Stráněmi
5656, 760 05 Zlín 5 (osoby oprávněné z věcných břemen k dotčeným pozemkům).
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:


Zlín Net, a.s., IČO 25313428, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5, Povodí Moravy, s.p., IČO
70890013, Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, INTERNEXT 2000, s.r.o., IČO 25352288,
Palackého 166, 755 01 Vsetín 1, TEHOS s.r.o., IČO 60731729, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02
Otrokovice 2, Technické služby Otrokovice s.r.o., IČO 25582259, K. Čapka 1256, 765 02
Otrokovice 2, Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808, Stodůlky,
155 00 Praha 515, GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00
Brno 2, CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 1059, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 (vlastníci
dotčené technické infrastruktury),



Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (identifikace označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí): p.č. 6/13, st. 3442, p.č. 3473, p.č. 2194/2, st. 3/2, st. 3030, p.č.
2795/5, p.č. 2193/1, p.č. 2193/2, p.č. 2196/1, p.č. 2196/2, st. 3031, p.č. 2795/6, st. 3032, p.č. 2795/7,
st. 3113, p.č. 2793/5, st. 1408, st. 3132, p.č. 6/25, st. 3296, p.č. 6/18, p.č. 2194/1, p.č. 2195/2, p.č.
2197/2, p.č. 2250/13, p.č. 2250/14, p.č. 2348/2, p.č. 2793/3, p.č. 2793/6, st. 2922 v k.ú. Otrokovice.

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.
Č.j. SÚ/28559/2022/TKA
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Marie Tkadlecová
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Tento dokument musí být vyvěšen 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.otrokovice.cz. Patnáctým
dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Doručuje se:
Účastníci řízení:
Římskokatolická farnost Otrokovice, nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice 2
Josef Skoumal, Čechova 460, 765 02 Otrokovice 2
Miloslava Skoumalová, Čechova 460, 765 02 Otrokovice 2
Milan Snopek, K. H. Máchy 89, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Zdeňka Snopková, K. H. Máchy 89, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Bronislav Skácel, Čechova 586, 765 02 Otrokovice 2
Lucie Skácelová, Čechova 586, 765 02 Otrokovice 2
Marta Matějková, Moravní 1240, 765 02 Otrokovice 2
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
EG.D, a.s., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
PERFECT, spol. s r.o., Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, upwrt9u
Sabina Skácelová, Komárov 37, 763 61 Napajedla, DS: FO, wys5m26
Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5, DS: PO, ntxg6en
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín, DS: PO, r58gx4g
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Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2
MěÚ Otrokovice - odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3. května 1340, 765
02 Otrokovice 2
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2
Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS:
OVM, xwsai7r
Doručení veřejnou vyhláškou:
 Účastníci územního řízení dle ust. § 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.
Na vědomí
Městský úřad Otrokovice, odbor provozní, nám. 3. Května 1340, 765 02 Otrokovice
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice
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