MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NA HANÉ
Stavební úřad
Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané
SPIS.ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

KnH-3066/2019/Po
KoNH 4026/2019
Alena Pořízková
582 373 479
suporizkova@kostelecnh.cz

DATUM:

15.11.2019

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje
ENERGY PROJECT, s.r.o., Radek Matela, IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov
(dále jen "žadatel") podala dne 28.8.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Přemyslovice, úprava NN, Větřák“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. st. 308/1 (zast.plocha), parc. č. 1739/5 (ostatní plocha), 1368/47
(orná půda), 2561/12 (ostatní plocha), 274/3 (ostatní plocha), 274/6 (ostatní plocha), 1368/46 (orná půda),
2556/5 (ostatní plocha), 2556/6 (ostatní plocha), 2595 (ostatní plocha) v katastrálním území
Přemyslovice,
pozemky dotčené ochranným pásmem: parc. č. st. 715 (zast.plocha), 716 (zast.plocha), 717/1
(zast.plocha), 308/1 (zast.plocha), 702 (zast.plocha), parc. č. 1739/5 (ostatní plocha), 1739/4 (orná půda),
1739/1 (orná půda), 1368/47 (orná půda), 2595 (ostatní plocha), 2561/12 (ostatní plocha), 274/6 (ostatní
plocha), 274/3 (ostatní plocha), 1368/46 (orná půda), 2556/5 (ostatní plocha), 266/1 (orná půda), 2556/6
(ostatní plocha), 265/2 (orná půda), 2556/3 (ostatní plocha), 2556/1 (ostatní plocha), 1368/44 (orná půda)
katastrálním území Přemyslovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Předmětem řešení stavby je úprava a rozšíření distribuční sítě VN a NN v Přemyslovicích. V rámci stavby
bude položen zemní kabel VN, postavena nová distribuční kiosková trafostanice, ze které budou nově
napojeny odběry CEKOM Hranice, odběr Zahrady Olomouc a také stávající rodinný dům pana Pavla
Hajkra. Dále bude přepojen odběr pana Jana Smékala a to z kabelu NN, který bude napájen ze stávající
dvousloupové trafostanice Přemyslovice 5. Větřák (č. 300573).
Nejprve bude nutno přepojit stáv. odběrné místo na parc. č. 1739/1, stáv. kabel AYKY 3x185+95mm2
na parc. č. 1739/5 bude rozřezán, oba konce naspojkovány a následně vedeny v souběhu po parc.
č. 1739/5, v souběhu s oplocením parc. č. 1737/3 a po 15 m budou oba kabely zakončeny v kabelovém
pilíři SR542/K. Dále povede kabel v zeleném pásu po parc. č. 1739/5 ke stáv. pilíři SS100/K na parc.
č. 1739/5. V rámci stavby bude vyměněn stáv. betonový stožár č. 3 na parc. č. 1368/47, na který budou
opětovně namontovány stáv. holé vodiče. Od svislého úsekového odpínače bude veden zemní kabel VN
v ochranném krytu kabelosvodu a následně v zemi v souběhu s nadzemním vedením VN po parc.
č. 1368/47, 2595, 2561/12 a bude zakončen na parc. č. 274/6 v nové distribuční kioskové trafostanici
BETONBAU UF3054 s názvem Přemyslovice 9 Kiosek u ZD, která bude umístěna na pozemku parc.
č. 274/6 ve vzdálenosti 3,8 m od stávající asfaltové komunikace.
Nový kabel NAVY-J 4x150mm2 bude vyveden z betonové trafostanice přes parc. č. 2561/12, 2595 a bude
zakončen v novém rozpojovacím kabelovém pilíři SR542/K na parc. č. 274/6, ze kterého budou následně
přepojena odběrná místa spol. CEKOM Hranice a Zahrada Olomouc. Z pilíře budou vedeny 2 nové
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kabely HDV a budou vedeny ke stávající mřížové trafostanici Přemyslovice ZD č. 300816. Po přepojení 2
HDV bude z pilíře SR542/K vyveden kabel po parc. č. 2995 a poté protlakem pod asfalt. komunikací
parc. č. 2595 a 1368/47, dále v souběhu s touto komunikací po parc. č. 1368/47, 1368/46, 2556/5, 2556/6
a nakonec po parc. č. st. 308/1, kde bude kabel NN zakončen ve skříni SS100/V, ze které bude nové
HDV.
Délka trasy nového kabelového zemního vedení VN je 75 m.
Délka trasy nového telekomunikačního vedení VN je 75 m.
Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 295 m.
Ochranné pásmo nového kabelového vedení NN, VN, telekomunikačního kabelu je 1 m na každou stranu
od krajního kabelu. Ochranné pásmo kioskové TS je 2 m od vnějšího pláště TS ve všech směrech.
Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a připomínky do
20.12.2019.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané,
úřední dny Po a St 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 (mimo úřední dny po telefonické domluvě)).

Účastníci řízení stanovení stavebním úřadem podle § 85 stavebního zákona:
•

Podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel E.ON Distribuce, a.s.
a obec Přemyslovice.

•

Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníci řízení vlastníci pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten který má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Jan Smékal, Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., Magda Oščádalová, Pavel Smékal,
Obec Přemyslovice, ZAHRADA Olomouc s.r.o., Československá obchodní banka, a. s., UNIAGRIS
Pěnčín, a.s., Jitka Vrbová, Pavel Hajkr, TGI Money a.s., INSTA CZ s.r.o., GridServices, s.r.o.,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s.

•

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníci řízení osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno – identifikace označení pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí:
parc. č. 2940/2 (ostatní plocha), parc. č. 1737/3 (zahrada)‚ parc. č. st. 715 (zast.plocha), parc. č.
st. 716 (zast.plocha), parc. č. st. 717/1 (zast.plocha), parc. č. 1739/4 (orná půda), parc. č. 1739/1
(orná půda), parc. č. 2556/4 (ostatní plocha), parc. č. 264/21 (orná půda), parc. č. 1739/3 (ostatní
plocha), parc. č. 1346/20 (zahrada), parc. č. 1739/6 (ostatní plocha), parc. č. 1368/40 (orná půda),
parc. č. 1384/2 (orná půda), parc. č. 1368/48 (orná půda), parc. č. 1384/1 (orná půda), parc. č. 1398
(orná půda), parc. č. 275/3 (ostatní plocha), parc. č. 274/11 (ostatní plocha), parc. č. 274/12 (ostatní
plocha), parc. č. st. 672 (zast.plocha), parc. č. 2561/11 (ostatní plocha), parc. č. 264/11 (orná půda),
parc. č. 264/10 (orná půda), parc. č. 266/1 (orná půda), parc. č. 265/2 (orná půda), parc. č. 2556/1
(ostatní plocha), parc. č. 1368/44 (orná půda), parc. č. st. 725 (zast.plocha), parc. č. 1369/1 (zahrada),
parc. č. 264/16 (orná půda), parc. č. st. 308/2 (zast.plocha), parc. č. 274/3 (ostatní plocha), parc. č.
st. 702 (zast.plocha) v katastrálním území Přemyslovice.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) doručuje se toto oznámení
o zahájení územního řízení podle § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu a to účastníkům
řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.
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Seznámení s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.
Ke dni nařízeného ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto práva,
k čemuž stanovuje lhůtu do 30.12.2019. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Alena Pořízková
referentka stavebního úřadu
Městského úřadu v Kostelci na Hané

Obdrží:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b), § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterým se dle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) doručuje do vlastních rukou (dodejky):
1. ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865
2. Jan Smékal, Přemyslovice č.p. 286, 798 51 Přemyslovice
3. Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., IDDS: 9krg5dt
4. Magda Oščádalová, Přemyslovice č.p. 86, 798 51 Přemyslovice
5. Pavel Smékal, Přemyslovice č.p. 104, 798 51 Přemyslovice
6. Obec Přemyslovice, IDDS: sfhbbwv
7. ZAHRADA Olomouc s.r.o., IDDS: vpt9tm6
8. Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s – parc. č. 274/6
9. UNIAGRIS Pěnčín, a.s., IDDS: z7rgs8g
10. Jitka Vrbová, Budětsko č.p. 119, 798 52 Konice
11. Pavel Hajkr, Přemyslovice č.p. 150, 798 51 Přemyslovice
12. TGI Money a.s., IDDS: fyugmjv – parc. č. st. 308/1
13. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
14. GridServices, s.r.o., IDDS: g7myju3
15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
16. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
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účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b), kterým se dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) doručuje
prostřednictvím veřejné vyhlášky:
parc. č. 2940/2 (ostatní plocha), parc. č. 1737/3 (zahrada)‚ parc. č. st. 715 (zast.plocha), parc. č. st. 716
(zast.plocha), parc. č. st. 717/1 (zast.plocha), parc. č. 1739/4 (orná půda), parc. č. 1739/1 (orná půda),
parc. č. 2556/4 (ostatní plocha), parc. č. 264/21 (orná půda), parc. č. 1739/3 (ostatní plocha), parc.
č. 1346/20 (zahrada), parc. č. 1739/6 (ostatní plocha), parc. č. 1368/40 (orná půda), parc. č. 1384/2 (orná
půda), parc. č. 1368/48 (orná půda), parc. č. 1384/1 (orná půda), parc. č. 1398 (orná půda), parc. č. 275/3
(ostatní plocha), parc. č. 274/11 (ostatní plocha), parc. č. 274/12 (ostatní plocha), parc. č. st. 672
(zast.plocha), parc. č. 2561/11 (ostatní plocha), parc. č. 264/11 (orná půda), parc. č. 264/10 (orná půda),
parc. č. 266/1 (orná půda), parc. č. 265/2 (orná půda), parc. č. 2556/1 (ostatní plocha), parc. č. 1368/44
(orná půda), parc. č. st. 725 (zast.plocha), parc. č. 1369/1 (zahrada), parc. č. 264/16 (orná půda), parc. č.
st. 308/2 (zast.plocha), parc. č. 274/3 (ostatní plocha), parc. č. st. 702 (zast.plocha) v katastrálním území
Přemyslovice.
dotčené správní úřady
17. Statutární město Prostějov, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
18. Statutární město Prostějov, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
19. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov,
IDDS: 7zyai4b
20. Statutární město Prostějov, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení úz. plánování,
IDDS: mrtbrkb
ostatní
21. A/A
22. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona
doručováno veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu v Kostelci na Hané a Obecního úřadu Přemyslovice. Současně podle § 25 odst. 2
správního řádu musí být rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem se rozhodnutí považuje za doručené. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách, považuje se za den vyvěšení na úřední desce, který doručuje písemnost.

