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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 7/2011 

 

Výroková část: 

Stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 4.11.2010 podal 

 

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, zastoupený 

E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A. Gerstnera 2156/6, 370 49  České Budějovice, 

který zastupuje Fiera, a.s., IČ 25166361, Mládežnická 146/4, 377 01  Jindřichův Hradec 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Vranov nad Dyjí, kabel NN pro chaty, p. Zelba 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1028/1, 1028/3, 1028/4, 1028/10, 1028/11, 1028/18, 1028/19 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o stavbu distribučního elektrické zařízení - napojovací vedení VN, sloupová trafostanice 

VN/NN, elektrický zemní kabel NN pro zřízení přípojek pro rekreační chaty pro individuální 

rodinnou rekreaci. 

- Stavba bude stavba trvalá. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1028/1, 1028/3, 1028/4, 1028/10, 1028/11, 1028/18, 

1028/19 v katastrálním území Vranov nad Dyjí 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Na odbočce venkovního vedení VN směr Junácké údolí bude vyměněn dřevěný podpěrný bod  č. 32 

za nový JB 10,5/15. Na něm bude  umístěn svislý úsekový odpojovač  FLB 15/6400, z kterého bude 

vedena VN přípojka vodiči 3 x SAX-W 50 na trafostanici. Podpěrný bod bude uzemněn 

ekvipotenciálními kruhy. 

- Sloupová trafostanice ST-RK 100 kVA bude umístěna 4 m od krajnice asfaltové komunikace. 

Z důvodu snadnější údržby bude  provedena s otočením trafa o  180°. Bude osazena transformátorem  

o výkonu 50 kV, rozvaděčem  NN RST0110/420 ve skříni SMS. Uzemněna bude ekvipotenciálními 

kruhy. 

- Z trafostanice  bude vyveden  kabel NAYY 4 x 50. Trasa kabelu NN bude vedena ve výkopu v 

terénu podél oplocení zahrad a bude na pozemku parc.č. 1028/18 rozdvojena. Jedna větev bude 

smyčkovat přes piliře  SS100/NK (N1) a SS300/NK (N2) na pozemku parc. č. 1028/3 a 1028/4 pro 

napojení  rekreační chaty č.e. 113 (st.p. 499) a pro napojení rozestavěné rekreační chaty na pozemku 

st.p. 961 vše v katastrálním územní Vranov nad Dyjí. Druhá větev bude smyčkovat ve skříni ISS 

200/NK umístěné na společné hranici pozemků parc.č. 1028/10 a 1028/11 pro napojení rekreační 

chaty č.e. 139 (st.p. 749) a 135 (st.p. 812) v katastrálním území Vranov nad Dyjí.   

- Trasa mezi silnicí a oplocením zahrady parc.č. 1028/10 bude vedena 1,0 m od oplocení.  

- Kabel NN bude uložen ve výkopu  v terénu v hloubce 0,70 m.  

- Délka kabelové trasy bude 123 m (zemní vedení), délka nadzemního napojovacího vedení VN bude  

19,00 m.   

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 1028/1, 1028/3, 1028/4, 1028/10, 1028/11, 1028/18, 

1028/19 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, a to pouze lokálně v místě umístění a provádění 

stavby, bez negativního vlivu na blízké i vzdálenější okolí, tj. na sousední mezující i nemezující 

pozemky a stavby na nich. 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří 

Janota.  

2. Pro provedení stavby nebude vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavbu 

lze provést na základě tohoto územního rozhodnutí. 

3. O zahájení stavby budou předem informováni vlastníci všech pozemků, na kterých bude stavba 

umístěna a prováděna. 

4. Před provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy. 

5. Po ukončení prací bude ornice  rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu. 

6. Lhůta dočasného odnětí ze zemědělského půdního fondu nepřesáhne lhůtu 1 roku.  

7. Práce budou prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačním krytu a na  

zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám. 

8. Budou důsledně dodržovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a 

průmyslové činnosti uvedené v ustanovení § 8 zákona o ZPF a vyhlášce  č. 13/1994 Sb.  

9. Lesní pozemky nebudou použity pro zařízení staveniště. 

10. Nedojde k poškození lesního porostu. 

11. Při provádění výkopu pro uložení kabelu podél opěrné betonové zdi na pozemku parc.č. 1028/10 

v katastrálním území Vranov nad Dyjí, bude dodržen předepsaný roznášecí úhel, aby nemohlo dojít 

k narušení statiky zdi.   

12. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN.  

13. Budou učiněna veškerá nutná opatření , aby nedošlo ke škodám na rozvodném elektrickém zařízení a 

na majetku nebo zdraví osob působením elektrického proudu tím, že bude zajištěno: 
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a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního elektrického vedení vyskytujícího se v zájmovém 

území stavby do všech pare prováděcí dokumentace. 

b) Řešení způsobu provedení křižovatek a křížení a souběhů stavby s distribučním a sdělovacím  

zařízením v prováděcí projektové dokumentaci bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 

a PNE 33 3302. 

c) Bude respektováno ochranné pásmo elektrických a sdělovacích vedení a dalších zařízení 

energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při 

umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.  

d) Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem  zařízení, a to nejméně 14 

dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě , že nebude 

možné trasu přesně určit, investor  zemních prací bude povinen provést výkop nezbytného počtu 

ručně kopaných sond. 

e) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu s nejvyšší opatrností, výhradně ručně 

klasickým ručním nářadím a bez použití jakýchkoliv mechanizmů. 

f) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami. 

g) Ke kontrole křižovatek a souběhů bude přizván zástupce E.ON Česká republika, s.r.o. O kontrole 

bude proveden zápis do  stavebního deníku. 

h)  Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 

uzemňovacího vedení.  

i) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv  poškození distribučního a sdělovacího vedení v provozování 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

14. Veškerý odpad ze stavby bude likvidován v souladu s platnými předpisy. 

15. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu včetně 

náležitého zhutnění o obnovy povrchu. 

16. Po dokončení stavby žadatel (stavebník) oznámí záměr užívání stavby. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.11.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 22.11.2010 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání 

spojené s ohledáním na místě na den 28.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Protože žadatel 

nedoložil všechny potřebné podklady pro posouzení žádosti, stavební úřad řízení usnesením ze dne 

9.1.2010 pod sp.zn. SÚ-188/10-CP a č.j. VRAND 1654/2010 přerušil a vyzval žadatele k doplnění 

podkladů. Po doplnění podkladů stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 13.4.2011 pokračování 

územního řízení. K novému projednání současně nařídil další veřejné ústní jednání spojené s ohledáním 

na místě na den 17.5.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Vranov nad Dyjí. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Právo provést stavbu na pozemcích jiných vlastníků žadatel (stavebník) prokázal doložením smlouvy o 

zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu: 

 s městysem Vranov nad Dyjí ze dne 25.10.2011 

 s Miroslavem Benešem a Věrou Benešovou ze dne 15.6.2010 

 s Jiřím Hofmanem a Annou Hofmanovou ze dne 4.6.2010 

 s Vladimírem Zelbou a Laurou Zelbovou ze dne 25.1.2010 
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 s Marií Němcovou ze dne 20.1.2010 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad  Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 669 01  

Znojmo - závazné stanovisko č.98/2011 pod sp.zn. SMUZN 1296/2011/OŠKaPP/Ma a č.j.                

MUZN 12810/2011  

- Městský úřad Znojmo odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo - vyjádření 

ze dne 2.6.2010 pod č.j. MUZN 47148/2010 

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo - závazné 

stanovisko  orgánu ochrany zemědělského půdního fondu svedením trasy po zemědělském půdním 

fondu ze dne 17.2.2011 pod č.j. MUZN 1380/2011 

- Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02  Znojmo -  závazné stanovisko ze dne 

4.2.2010 pod sp.zn. SZ NPP 0090/2010 

- Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02  Znojmo -  závazné stanovisko ze dne 

22.6.2010 pod sp.zn. SZ NPP 00751/2010 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje územní odbor Znojmo, Pražská 83, 669 03  Znojmo -

závazné stanovisko ze dne 14.6.2010 pod č.j. HSBM-10-163-5/7-OPR-2010 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Jiří Janota, autorizovaný inženýr pro technologická 

zařízení staveb, ČKAIT - 0101277. 

Protože stavba má charakter ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. h), tj. přípojky neuvedené v            

§ 103 odst. 1 písm. a), a protože to nevylučuje povaha stavby, stavební úřad v souladu s § 78 odst. 2 

stavebního zákona stanovil, že pro provedení stavby nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. 

Do podmínek ve výroku rozhodnutí zahrnul i podmínky pro provádění stavby.  

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

Vyjádření účastníků řízení: 

 Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí - vyjádření ze dne 20.1.02010 

(vydání souhlasu se zřízením věcného břemene) 

 Miroslav Beneš, Bratrstva 2116/51, 669 02  Znojmo - vyjádření do protokolu z průběhu ústního 

jednání ze dne 17.5.2011 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Městys Vranov nad Dyjí, Jiří Hofman, Anna Hofmanová, Miroslav Beneš, Věra Benešová, Marie 

Němcová, Vladimír Zelba, Laura Zelbová, E.ON Česká Republika, s.r.o. 

Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení 

přísluší v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli (stavebníkovi) a obci, na jejímž území 

bude stavba umístěna a prováděna. Účastníkem v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou 

vlastníci všech pozemků, na kterých bude stavba umístěna a prováděna (Městys Vranov nad Dyjí, 

Jiří Hofman, Anna Hofmanová, Miroslav Beneš, Věra Benešová, Marie Němcová, Vladimír Zelba, 

Laura Zelbová),  vlastníci sousedních staveb (Miroslav Beneš; zeď) včetně sítí technické 

infrastruktury  (E.ON Česká Republika, s.r.o.; vedení NN a VN), které mohou být při provádění 

stavby přímo dotčeny. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 



 Spis.zn. SÚ-188/10-CP str. 5 

 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky účastníků byly zapracovány do podmínek ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

 

 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu 

městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad, včetně elektronické podoby, která 

umožňuje dálkový přístup. 

 

 
 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 

1000,- Kč byl zaplacen dne 5.1.2011. 

 

Obdrží: 

účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky) 

Fiera, a.s., Mládežnická 146/4, 377 01  Jindřichův Hradec 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

 

účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Jiří Hofman, Leska Horní 2136/3, 669 02  Znojmo 

Anna Hofmanová, Leska Horní 2136/3, 669 02  Znojmo 

Miroslav Beneš, Bratrstva 2116/51, 669 02  Znojmo 
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Věra Benešová, Bratrstva 2116/51, 669 02  Znojmo 

Marie Němcová, Na Hrázi 3334/59, 671 81  Znojmo 

Vladimír Zelba, Velká Michalská 189/11, 669 02  Znojmo 

Laura Zelbová, Velká Michalská 189/11, 669 02  Znojmo 

E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2156/6, 370 49  České Budějovice 

  

 

dotčené správní úřady 

Městský úřad  Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02  Znojmo 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Pražská 83, 669 03  Znojmo 

 

 

 


