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NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

 

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

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

Budějovice, 

zastoupený Západomoravskou elektromontážní společností, spol. s r.o., IČ 43371833, Sadová 829/1, 

674 01  Třebíč 

 (dále jen "žadatel") podal dne 30.5.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 

územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku 

územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány 

podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného 

zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, úřední dny Po a St 8 - 

17). 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 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, rozšíření DS-kNN, zámek  

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 136/1, parc. č. 1377, 1181/1, 1184 (GP 1184) v katastrálním území 

Vranov nad Dyjí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o novou elektrickou přípojku pro napojení nového odběrného místa - objektu bývalých 

koníren Státního zámku Vranov nad Dyjí, z důvodu zvýšení příkonu za účelem přestavby objektu 
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koníren na objekt restaurace se zázemím. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 136/1, parc. č. 1377, 1181/1, 1184 (GP 1184) v katastrálním 

území Vranov nad Dyjí. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Délka trasy bude 408 m, délka podzemního kabelového vedení bude 445 m.  

- Stávající transformátor 100 KVA „Vranov statek  - č. 620704 bude nahrazen novým trafem                   

250 kV. Z volné pojistkové sady stávající skříně SR802 (č. R724262) u statku bude vyveden nový 

kabel NAYY 4 x 95 jako přípolož v celé trase ke stávajícímu kabelovému vedení                                 

AYKY 3 x 95 + 70. Kabel bude ukončen v nové skříni SR422, která bude sloužit i jako přípojková 

skříň pro objekt bývalých koníren.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou budou ovlivněny pozemky st. p. 136/1, parc. č. 1377, 1181/1, 1184 (GP 1184) 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 v souladu s doloženou projektovou dokumentací, kterou 

vypracoval Ing. Jiří Kohout, která obsahuje kromě dalších podrobností stavby situační výkresy 

současného stavu území v měřítku 1:500, vypracované na podkladě katastrální mapy se zakreslením 

stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

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

lze provést na základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí. 

3. Technicky nezbytně narušená parková cesta před severní boční stěnou zámecké konírny (st.p. 

136/4), která je upravena mlatovou prachovou technologií (minerální beton), bude uvedena po 

dokončení stavby do stejného stavu, včetně použití stejné technologie.  

4. Trasa podzemního kabelového vedení NN se vyhne severním směrem objektu tzv. domu kočího 

(st.p. 136/1) a objektu zámecké kovárny (st.p. 136/1). Výkopové práce zvláště v tomto úseku až ke 

stávajícímu rozvodnému pilíři u objektu historického sklepa (p.č. 1181/12) budou prováděny 

výhradně ručně v trvalé součinnosti s odbornou archeologickou organizací. 

5. Ostatní parkové cesty s hlíněným povrchem i jiné zahradní plochy budou uvedeny do 

technologického stavu  před zahájením výkopových a souvisejících prací.  

6. Na celé trase nedojde k destruktivním zásahům do stromů a jejich kořenového systému. 

7. Před zahájením stavebních prací si investor u VAS, a.s. objedná vytyčení kanalizace. 

8. Při realizaci bude dodržena ČSN 73 6005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno 

pracovníky VAS, a.s. zápisem do stavebního deníku. 

9. Výstavbou a provozem nesmí být ovlivněn provoz sítí ve správě VAS, a.s. Lože zařízení bude 

uvedeno do původního stavu. 

10. Pracovníci, kteří budou práce provádět, budou seznámení s polohou zařízení ve správě VAS, a.s., a 

budou upozorněni, aby ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí 

a 1 m  před a 1 m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, 

elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě 

VAS, a.s. 

11. Odkryté zařízení ve správě VAS, a.s. bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 

12. Každé poškození kanalizace bude neprodleně hlášeno VAS, a.s. 
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13. Změření skutečné trasy kabelu bude předáno VAS, a.s.divize Znojmo pro zanesení do systému GIS. 

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

NN.  

15. 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: 

a) Zakreslení trasy  nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území stavby do 

všech pare prováděcí projektové dokumentace. 

b) Přesné vytyčení trasy kabelů provozovatelem bude objednáno nejméně 14 dnů před zahájením 

prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. 

c) Řešení  provedení křižovatek a souběhů se stávajícím distribučním  a sdělovacím zařízením  bude 

odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.   

d) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení 

stability a uzemňovací soustavy a nebyl jinak ohrožen provoz elektrického zařízení.  

e) Bude dodržena norma ČSN EN 50 110-1 a PNE  33 3302. 

f) Obnažený kabel bude vhodně zabezpečen (podložení, vyvěšení) proti poškození poruchou nebo 

nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami. 

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

E.ON Česká republika, s.r.o. 

h) Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 

podzemního vedení VN/NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální 

správou. 

i) Veškeré práce s mechanizací, jejíž nadzemní části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 

v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení VN 22 kV budou prováděny za  

beznapěťového stavu vedení. Vypnutí bude objednáno min. 25 dnů předem.    

16. Lesní pozemky nebudou použity pro zařízení staveniště. 

17. Veškerý odpad ze stavby bude likvidován v souladu s platnými předpisy. S odpady, které budou 

vznikat při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů  v rozsahu  § 21 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Její kopie včetně 

dokladů o předání odpadů oprávněným osobám bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce. 

18. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady, musí mít realizační firmy před zahájením 

prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 

vydaný příslušným orgánem státní správy.      

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

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

náležitého zhutnění o obnovy povrchu. 

21. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

22. Stavba bude prováděna dodavatelsky k tomu oprávněnou osobou.  

23. Po dokončení stavby stavebník oznámí záměr užívání stavby. 

 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
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Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě 

u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. 

 

 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

Tento návrh výroku územního rozhodnutí bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu 

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

přístup. 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s r.o., Sadová 829/1, 674 01  Třebíč 

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

 

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 

 

 


