Městský úřad v Polné
odbor výstavby a ŽP
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
tel.: 567 559 251

fax: 567 559 209

Č.j:
MUPO-OVŽP/430/2012
Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská
E-mail: stavebni@mu-polna.cz

Polná, dne: 9.1.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
č.29/2012-VS

Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Prodloužení vedení NN v obci Záborná, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo
360/7 (ostatní plocha), 360/2 (orná půda), 357/26 (ostatní plocha), 784/3 (ostatní plocha), 784/2
(ostatní plocha), 784/1 (ostatní plocha), 7/1 (ostatní plocha), 6/2 (zahrada), 2 (zahrada), 357/10
(ostatní plocha), 357/5 (zahrada) a 7/6 (ostatní plocha) v kat. území Záborná
a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu:
Prodloužení vedení NN v obci Záborná, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2,
6/2, 7/1, 7/6, 357/5, 357/10, 357/26, 360/2, 360/7, 784/1, 784/2 a 784/3 v kat. území Záborná,
kterou podal E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 49 České Budějovice takto:

I.
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Prodloužení vedení NN v obci Záborná, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo
360/7 (ostatní plocha), 360/2 (orná půda), 357/26 (ostatní plocha), 784/3 (ostatní plocha), 784/2 (ostatní
plocha), 784/1 (ostatní plocha), 7/1 (ostatní plocha), 6/2 (zahrada), 2 (zahrada), 357/10 (ostatní plocha),
357/5 (zahrada) a 7/6 (ostatní plocha) v kat. území Záborná.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců sítí musí být splněny.
__________________________________________________________________________________________
pracoviště: Varhánková 278, Polná

ID: ss7b22h

email: stavebni@mu-polna.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vydala dne 24.2.2009 pod čj. 18172/08 vyjádření s následujícími
podmínkami:
1. V souběhu se silničním tělesem bude kabel veden tak, aby vzdálenost mezi ním a vnější hranou silničního
příkopu byla min. 0,6 m vlevo i vpravo.
2. Příčný přechod silnice bude proveden protlakem, zařízení bude uloženo v chráničce, jejíchž krytí musí být min.
1,2 m k niveletě osy vozovky. Délka chráničky musí být taková, aby její konce zasahovaly zcela mimo těleso
sinice tj.: min. 0,60 m za vnější okraj silničního příkopu vpravo i vlevo.
3. Startovací a cílové jámy nesmí zasahovat do tělesa silnice, tj. jejich okraje budou: min. 0,60 m za vnějším
okrajem silničního příkopu vpravo i vlevo
4. Investor je povinen požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odbor dopravy – o
povolení zvláštního užívání silnice pro umístění zařízení v silničním tělese.
5. Požadujeme, aby investor stavby před zahájením prací oznámil správci silnic termín zahájení a ukončení
stavby.
6. Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
7. Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1.dubna do 15. října
kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
8. Po dokončení stavby investor stavby předá správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL
s vyznačením věcného břemene. Výkresová část musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení umístěného v silničním
tělese vč. souběhu.
Magistrát města Jihlavy – OŽP – ochrana přírody a krajiny vydal dne 8.11.2010 pod čj.
MMJ/OŽP/8655/2010 stanovisko s následujícími podmínkami:
Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozeny dřeviny rostoucí mimo les:
1. Žádná část výkopu nebude ležet blíže než 4 m ke kmeni největšího dubu na mezi u statku
2. Žádná část výkopu nebude ležet blíže k olším, než je uvedeno v předložené PD.
3. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů bude zajištěna ve
smyslu bodu 4.10.1 ČSN 83 9061. (Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu
nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m
od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná
poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Kořeny je nutné chránit
před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálu a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat
trvalé provzdušňování nutné k regeneraci kořenů).
E.ON ČR s. r. o. vydala dne 17.9.2012 vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy s následujícími
podmínkami:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni 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:
1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupu tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a
uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme
podržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50110-1 a PNE 333302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo
800 225 577.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České
Budějovice

2

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje
stavbu: Prodloužení vedení NN v obci Záborná, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo
360/7, 360/2, 357/26, 784/3, 784/2, 784/1, 7/1, 6/2, 2, 357/10, 357/5 a 7/6 v kat. území Záborná v rozsahu
projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily
provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru
staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.
Stavba bude obsahovat:
Na dotčených pozemcích bude provedeno rozšíření kabelového vedení NN pro připojení nového
odběratele k distribučním rozvodům elektrické energie, úprava a demontáž venkovního vedení NN. Nové
kabelové vedení bude vloženo mezi stávajíc podpěrné body č.39 a č.51s napojením na nově osazené
rozpojovací skříně.
Od podpěrného bodu č. 39 povede kabel po pozemku parc.č. 7/1, ve vzdálenosti 0,6 m od hranice
s pozemkem parc.č. 7/6. Přechod přes silnici, pozemek parc.č.784/1, bude provedený protlakem
v chráničce v délce 9 m. Na pozemku parc.č. 360/2 bude provedená odbočka k nové kabelové skříni pro
novostavbu RD. Dále kabel povede po pozemku parc.č. 360/2, 360/7, 357/26, 357/10, 357/5 vše v k.ú.
Záborná, na pozemku parc.č. 357/5 bude kabel napojený na sloup č.51.
Na pozemku parc. č. 5 budou odstraněny dva sloupy č. 49,50 včetně vzdušného vedení

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu odborně způsobilým.
Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy tyto doklady:
− revizní zpráva el. instalace
− zaměření stavby (geometrický plán)
4. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto
rozhodnutí. Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Miroslav Pfeifer, Na Božkově 1950, Praha 9
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu v Polné..
5. Stavba bude dokončena do 28.2.2015.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového
řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před
zahájením stavebních prací.
7. Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
8. Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců sítí musí být splněny.
Magistrát města Jihlavy – OŽP – odpady vydal dne 12.9.2012 pod čj. MMJ/OŽP/7595/
2012-OH/Ďá vyjádření s následujícími podmínkami:
1. původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají,
případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna ustanovení citovaného zákona a
ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství
Magistrát města Jihlavy – OŽP – ochrana ZPF vydal dne 26.9.2012 pod čj. MMJ/OŽP/7596/2012 souhlas
s návrhem trasy podzemního vedení s následujícími podmínkami:
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1. projednat včas provádění prací se všemi vlastníky, případě nájemci dotčených pozemků náležejících do
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Neprojednané provánění prací by mohlo v konečném důsledku
vést k tomu, že vlastníkovi nebo nájemci bude znemožněno hospodaření v souladu s §3 odst. 1 zákona,
2. provádět všechny práce především v době vegetačního klidu tak, aby na ZPF a jeho krytu došlo k co nejmenším
škodám, odjímat jen nejnutnější plochu ZPF,
3. v trase podzemního vedení kanalizace zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev
půdy v šířce pracovního pruhu, odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po
provedení zához rýhy. Skrývka bude řádně uskladněna a zajištěna proti rozplavování, zaplevelení a odcizování,
4. v případě poškození vložených investic do půdy zajistit na vlastní náklady jejich opravu,
5. při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF
a vegetační kryt,
6. po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavuje evidence operátu KN (orná
půda, trvalý travní porost, zahrada)
JMP a. s. vydala dne 7.9.2012 pod čj. 5000684781 stanovisko s následujícími podmínkami:
V zájmovém území se v současné době nachází plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo správě JMP NET
s.r.o.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.
úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.
670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení, vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355, žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným
vytyčením, při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení
a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, o provedeném
vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti
jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče,
výstražné folie atd.) na tel. 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnosti kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy
výš uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit
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průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ,
11) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy s nadzemní prvky
plynárenského zařízení,
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
Podmínky JMP a. s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:
SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):
NTL plynovody (0 - 0,05) bar:
do 1 kV = 0,4 m
do 10 kV = 0,4 m
do 35 kV = 0,4 m
do 220 kV = 0,4 m
STL plynovody (0,05 - 4) bar
do 1 kV = 0,6 m
do 10 kV = 0,6 m
do 35 kV = 0,6 m
do 220 kV = 0,6 m
VTL plynovody (4 - 40) bar
do 1 kV = 4 m*)
do 10 kV = 4 m*)
do 35 kV = 4 m*)
do 220 kV = 4 m*)
*) V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti
mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.
KŘÍŽENÍ:
Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a
STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být
přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší
vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana
plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:
- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je
provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5
m na obě strany od betonové chráničky kabelu.
Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v
blízkosti objektu.
- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm.
Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových
desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné
spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.
Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je silový
stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu
ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.
- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti
objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na
přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm.
Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.
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V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem
v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro
plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik
plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat
požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů.
Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP v souladu s ustanovením § 115 odst. 2 stavebního zákona
stanoví provedení zkušebního provozu.
Pro provedení zkušebního provozu se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude uvedena do zkušebního provozu za účelem propojení, vyzkoušení technologického a
energetického zařízení.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České
Budějovice
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II
(vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou
výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP obdržel dne 9.11.2012 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP dne 14.11.2012 rozhodl usnesením v souladu s
ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o
umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP opatřením ze
dne 14.11.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného
územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na den: 3.1.2013 (čtvrtek) konané v místě: Obecní úřad Záborná, Záborná čp. 49. Námitky
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném
ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.
k řízení bylo doloženo:
− projektová dokumentace
− plná moc k jednání
− osvědčení o autorizaci
− vyjádření ke stavbě vlastníků dotčených pozemků
− informace o parcelách z KN
− kopie snímku z KM
− smlouva o smlouvě budoucí 6 x
− vyjádření KSUSV
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−
−
−
−
−
−
−
−

rozhodnutí MMJ odd
vyjádření MMJ ožp odpady
souhlas s návrhem trasy MMJ ožp ZPF
stanovisko MMJ ožp ochrana přírody
vyjádření Telefonica O2
stanovisko JMP a.s.
vyjádření E.ON s.r.o.
plná moc k jednání na místěním šetření

Odůvodnění výroku I
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP k
závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě
přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům
pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které
mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo
správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Seznam všech účastníků řízení:
E.ON Distribuce, a.s., Karel Hodina, Jihomoravská plynárenská a. s., Pavel Kašík, Marie Kašíková, Klára
Klempířová, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Obec Záborná,
Pozemkový fond České republiky.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby
a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního
povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Dle § 90 záměr je v souladu a) s vydanou územně plánovací
dokumentací – schváleným územním plánem obce Záborná, b) s cíly územního plánování, charakterem
území a požadavky na ochranu území – architektonické řešení vychází z charakteru okolní zástavby,
ochranná pásma jsou v PD posouzena, c) s požadavky prováděcích předpisů a obecných požadavků na
využívání území – dle projektové dokumentace je stavba navržena v souladu, d) s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu –napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno v PD, e)
s požadavky na zvláštní předpisy a požadavky DO –požadavky DO jsou splněny v PD.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby
a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem
uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému
se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II
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Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP z ustanovení §
109 stavebního zákona.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání
stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje
obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení. Dle § 111 se ověřilo zda a) projektová dokumentace je zpracována
v souladu s územně plánovací dokumentací a s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu – viz výrok I., b) dokumentace je úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou, c) je
zajištěna příjezd ke stavbě a napojení na technickou infrastrukturu – napojení na technickou
infrastrukturu a komunikační napojení řešeno v PD, d) předložené podklady vyhovují požadavkům
dotčených orgánů.

Seznam všech účastníků řízení:
E.ON Distribuce, a.s., Karel Hodina, Jihomoravská plynárenská a. s., Pavel Kašík, Marie Kašíková, Klára
Klempířová, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Obec Záborná,
Pozemkový fond České republiky.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i
pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení
Poučení k výroku I
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u
zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo jej činí a které věci
(výrokové části) se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník
řízení dostal jeden stejnopis a jeden zůstal správnímu orgánu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

Poučení k výroku II
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u
zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo jej činí a které věci
(výrokové části) se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník
řízení dostal jeden stejnopis a jeden zůstal správnímu orgánu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Pavel Koudela v. r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
____________________________________________________________________________________________
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. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

_________________________________________________________________________________________

Rozdělovník
Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby
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Doručení jednotlivě:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice,
prostřednictvím zástupce: Ing. Miroslav Pfeifer, Na Božkovně 1950, 190 16 Praha 9
Obec Záborná, Záborná 49, 588 13 Polná
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Karel Hodina, Feřtekova 541/19, Praha - Bohnice, 181 00 Praha
Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 499/1, 625 00 Brno 25
Pavel Kašík, Záborná 65, 588 13 Polná
Marie Kašíková, Záborná 65, 588 13 Záborná
Klára Klempířová, Pohnertova 1725/6, Praha - Kobylisy, 182 00 Praha
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
Účastníci řízení – stavební řízení
Doručení jmenovitě:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice,
prostřednictvím zástupce: Ing. Miroslav Pfeifer, Na Božkovně 1950, 190 16 Praha 9
Karel Hodina, Feřtekova 541/19, Praha - Bohnice, 181 00 Praha
Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 499/1, 625 00 Brno 25
Pavel Kašík, Záborná 65, 588 13 Polná
Marie Kašíková, Záborná 65, 588 13 Záborná
Klára Klempířová, Pohnertova 1725/6, Praha - Kobylisy, 182 00 Praha
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava
Obec Záborná, Záborná 49, 588 13 Polná
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Obecní úřad Záborná, Záborná 49, 588 13 Polná
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Magistrát města Jihlavy - odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy - OŽP - odpady, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy - OŽP - ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. 1, 586 01
Magistrát města Jihlavy - OŽP - ochrana ZPF, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 1

Jihlava 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17, odst. 1 písm. i) sazebníku 2500,- Kč byl zaplacen složenkou, podací číslo 123 160.
Přílohy
Příloha pro stavebníka:
- ověřená projektová dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA
(po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Příloha pro Obecní úřad Dobronín:
- ověřená projektová dokumentace
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