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dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
BEZ JEDNÁNÍ

Dne 05.02.2020 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zast. společností ENERG-SERVIS a.s., IČO 25551132, Příkop
843, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje společnost VOLTECH s.r.o., IČO 05084164, Na Drahách
728, 686 04 Kunovice, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Otrokovice, Ondíková, kabel NN"
na pozemku: pozemková parcela číslo 500/24 (orná půda), 530/18 (orná půda), 4705/14 (ostatní plocha),
4773 (ostatní plocha), 4774 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Umístění stavby obsahuje:
Obnovení části trasy stávajících kabelových vedení distribuční sítě NN v místě přivaděče obchvatu Otrokovic
ul. Nadjezd a Komenského do nové trasy paprsku kabelového vedení, který bude zaústěn a připojen do
nové rozpojovací skříně, ze které budou vyvedeny tři paprsky kabelového vedení, z nichž dva budou
napojeny na stávající kabelové vedení. Třetím paprskem kabelového vedení bude rozšířena stávající
distribuční síť NN. Tento paprsek bude zaústěn a připojen do nové přípojkové skříně, v níž budou zřízena
přípojná místa pro stávající pozemky p.č. 530/12, p.č. 530/10 v k.ú. Otrokovice.
Bude provedena výměna stávající rozpojovací skříně SV201 za novou skříň SV 101 R429197 na podpěrném
bodě JB č. 321 na pozemku p.č. 500/24 v k.ú. Otrokovice. Do nové skříně bude připojen závěsný kabel AES
4x70 stávajícího venkovního vedení NN.
Ze skříně bude vyveden zemní kabel NAYY 4x95 a bude veden po pozemcích p.č. 500/24 a p.č. 4705/14
v k.ú. Otrokovice ve vzdálenosti 0,6 až 2,4 m od stávajícího chodníku ke stávající asfaltové komunikaci na
pozemku p.č. 4705/14 v k.ú. Otrokovice. Kabel NN pod touto komunikací bude veden protlakem a dále podél
této komunikace ve vzdálenosti 0,6 m až do nové rozpojovací skříně SR522/NK R763639 na pozemku p.č.
4705/14 v k.ú. Otrokovice. Ze skříně budou vyvedeny tři zemní kabely NAYY 4x50 kabelových vedení NN.
V místě cca 1,0 m za křížením se stávajícím vodovodem bude roztřižen zemní kabel AYKY 4x35 stávajícího
kabelového vedení NN, na který bude následně naspojkován nový zemní kabel NAYY 4x50. Trasa druhého
kabelu bude vedena v zemní rýze zatravněného terénu na pozemku p.č. 4705/14 v k.ú. Otrokovice cca
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1,0 m za rozpojovací skříň. V tomto místě bude roztřižen zemní kabel AYKY 4x35 stávajícího kabelového
vedení NN, na který bude následně naspojkován nový zemní kabel NAYYY 4x50. Trasa třetího kabelu bude
vedena ke stávající protihlukové stěně, pod kterou bude trasa vedena do zemní rýhy zatravněného terénu
v prostoru mezi stávající asfaltovou komunikací a stávající protihlukovou stěnou. V zemní rýze bude dále
kabel ve vzdálenosti 0,7 až 1,2 m od této stěny veden v délce 75,0 m po pozemku p.č. 4705/14 v k.ú.
Otrokovice, dále kabel NN bude veden pod stěnou a dále po pozemcích p.č. 530/18, p.č. 4773, p.č. 4774
v k.ú. Otrokovice ve vzdálenosti 4,0 až 4,5 m od stávajících plotů k severnímu rohu pozemku p.č. 530/12
v k.ú. Otrokovice, kde bude kabel zaústěn a připojen do nové přípojkové skříně SS300/NK. Přípojková skříň
bude umístěna na pozemku p.č. 530/18 v k.ú. Otrokovice v místě hranic pozemku p.č. 560/12 a p.č. 500/4
v k.ú. Otrokovice.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 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) stavebního zákona, 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.
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.
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.
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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. 530/18, p.č. 4773, p.č. 4774 v k.ú. Otrokovice – město Otrokovice, IČO 00284301,
nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,



p.č. 4705/14 v k.ú. Otrokovice – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546,
Nusle, 140 00 Praha 4, věcná práva - Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, tř.T.Bati
383, 760 49 Zlín, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1, CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9,



p.č. 500/24 v k.ú. Otrokovice – Dana Kyliánová, Čechova 1444, 765 02 Otrokovice 2, Jana
Skácelová, Smetanova 751, 765 02 Otrokovice 2.
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): vlastníci
pozemků a staveb na nich p.č. st. 458/1, p.č. 494/7, p.č. 530/8, p.č. 530/37, p.č. 502/1, p.č. 504/15,
p.č. 504/25, p.č. 504/24, p.č. 504/23, p.č. 504/11, p.č. 504/6, p.č. 530/11, p.č. 530/12, p.č. 500/4, p.č. 530/29,
p.č. 506/2, p.č. 505/1, p.č. 4680, p.č. 4775, p.č. 530/17, p.č. 530/33, p.č. 530/32, p.č. 530/31, p.č. 530/27,
p.č. 530/28, p.č. 530/30, p.č. 504/18, p.č. 4705/16 v k.ú. Otrokovice, dále vlastníci dotčených inženýrských
sítí: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 1059, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, E.ON
Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, UPC Česká republika, s.r.o.,
IČO 00562262, Závišova 502, Nusle, 140 00 Praha 4, 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.
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.
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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:
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Dana Kyliánová, Čechova 1444, 765 02 Otrokovice 2
Jana Skácelová, Smetanova 751, 765 02 Otrokovice 2
Datová schránka:
VOLTECH s.r.o., Na Drahách 728, 686 04 Kunovice, DS: PO, 7xcvr7f
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín, DS: PO, r58gx4g
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
CETIN a.s., Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
Veřejnou vyhláškou účastníkům dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona
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
Na vědomí
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice
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