odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
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SÚ/12352/2021/TKA
SÚ/755/2021/TKA

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
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E-MAIL:
DATUM:

Ing. Marie Tkadlecová
577 680 218
tkadlecova@muotrokovice.cz
30.03.2021

dle rozdělovníku

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
č. 24/2021

Dne 21.01.2021 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929, Bolevec, 323 00
Plzeň 23, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"V5505/5506/5507/5508 - modernizace vedení, 2.etapa"
na pozemcích pozemková parcela číslo 334/10 (ostatní plocha), 334/17 (ostatní plocha), 334/33 (ostatní
plocha), 334/46 (ostatní plocha), 334/53 (ostatní plocha), 334/54 (ostatní plocha), 334/58 (ostatní plocha),
334/85 (ostatní plocha), 334/86 (ostatní plocha), 334/93 (ostatní plocha), 451/2 (ostatní plocha), 451/7
(ostatní plocha), 453/6 (zahrada), 453/7 (zahrada), 453/8 (zahrada), 453/9 (zahrada), 453/14 (zahrada),
453/15 (zahrada), 2352/2 (vodní plocha), 2352/5 (ostatní plocha), 2352/8 (ostatní plocha) v katastrálním
území Otrokovice.
Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. Žádost byla doplněna dne 17.02.2021.
Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle ustanovení § 84 až 90
stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává
I. podle ustanovení § 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
"V5505/5506/5507/5508
(ostatní plocha), 334/17
plocha), 334/54 (ostatní
334/93 (ostatní plocha),

- modernizace vedení, 2.etapa"na pozemku: pozemková parcela číslo 334/10
(ostatní plocha), 334/33 (ostatní plocha), 334/46 (ostatní plocha), 334/53 (ostatní
plocha), 334/58 (ostatní plocha), 334/85 (ostatní plocha), 334/86 (ostatní plocha),
451/2 (ostatní plocha), 451/7 (ostatní plocha), 453/6 (zahrada), 453/7 (zahrada),
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453/8 (zahrada), 453/9 (zahrada), 453/14 (zahrada), 453/15 (zahrada), 2352/2 (vodní plocha), 2352/5
(ostatní plocha), 2352/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice.
Druh a účel umisťované stavby:
"V5505/5506/5507/5508 - modernizace vedení, 2.etapa".
Umístění stavby obsahuje:
Modernizaci stávajícího dvojitého vedení 110 kV s označením V5505/5506/5507/5508, které spojuje
transformovny Otrokovice, Bahňák, Správa železnic a Barum, neboť stávající podpěrné body č. 13, 1 a 2
jsou již na hraně své životnosti a z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie je nutná
jejich výměna. Kompletní modernizace je rozdělena na 2 etapy. Předmětná stavba (modernizace vedení, 2.
etapa) začíná na stávajícím podpěrném bodu č. 12 umístěném na pozemku p.č. 451/7 v k.ú. Otrokovice a
pokračuje západním směrem k novému podpěrnému bodu č. 13. Vedení se dále stáčí jižním směrem a
pokračuje na nové podpěrné body č. 1 (umístěn na pozemku p.č. 334/93 v k.ú. Otrokovice) a č. 2A, č. 2B
(umístěny na pozemku p.č. 334/17 v k.ú. Otrokovice) až do transformovny Správa železnic.
Vzhledem k minimalizaci odstávek společnosti Continental Barum s.r.o. a Správa železnic od distribuční sítě
110 kV a souvisejícím omezením výroby/dopravy je nutné provedení výstavby s nejkratším možným
vypínáním nadzemního vedení 110 kV. Z tohoto důvodu jsou nové podpěrné body č. 13, 1, 2A, 2B situovány
v těsné blízkosti stávajících podpěrných bodů, přičemž je využíván stávající koridor vedení. Nové podpěrné
body budou opět příhradové konstrukce typu soudek, výška vedení zůstane obdobná. Stávající podpěrné
body č. 13, 1 a 2 budou následně demontovány.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 334/10 (ostatní plocha), 334/17 (ostatní
plocha), 334/33 (ostatní plocha), 334/46 (ostatní plocha), 334/53 (ostatní plocha), 334/54 (ostatní
plocha), 334/58 (ostatní plocha), 334/85 (ostatní plocha), 334/86 (ostatní plocha), 334/93 (ostatní
plocha), 451/2 (ostatní plocha), 451/7 (ostatní plocha), 453/6 (zahrada), 453/7 (zahrada), 453/8
(zahrada), 453/9 (zahrada), 453/14 (zahrada), 453/15 (zahrada), 2352/2 (vodní plocha), 2352/5 (ostatní
plocha), 2352/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice, jak je zakresleno v koordinačním
situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
2. Trasa vedení VVN bude začínat na stávajícím podpěrném bodě č. 12 umístěném na pozemku
p.č. 451/7 v k.ú. Otrokovice a bude pokračovat západním směrem k novému podpěrnému bodu č. 13.
Vedení se dále stáčí jižním směrem a bude pokračovat na nové podpěrné body č. 1 (umístěn na
pozemku p.č. 334/93 v k.ú. Otrokovice) a č. 2A, č. 2B (umístěny na pozemku p.č. 334/17 v k.ú.
Otrokovice) až do transformovny Správa železnic.
3. Trasa modernizovaného vedení VVN 2x110 kV včetně ochranného pásma bude umístěna dle
předloženého katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:1000, číslo výkresu C.2, který je nedílnou
součástí projektové dokumentace.
Požadavky dotčených orgánů:
4. Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 08.02.2021, č.j. DUCR-7905/21/Nv:
‒ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
‒ Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
‒ Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, který by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
‒ Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod., je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
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5.

6.

‒ Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou
soustavou.
‒ Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
‒ Po ukončení stavby stavebník požádá o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní
úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona.
Úřad pro civilní letectví, závazné stanovisko ze dne 06.11.2020, č.j. 012537-20-701:
‒ Použití výškových mechanizmů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá
samostatnému povolení ÚCL,
‒ Žádost je nutné podat 30 dnů před instalací výškové mechanizace.
Koordinované závazné stanovisko MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí ze dne 10.12.2020,
č.j. OŽP/45924/2020/KSE:
‒ dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:


Zhotovitel si před užitím dotčených komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným
účelům, než pro který jsou určeny, požádá v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní)
o povolení zvláštního užívání komunikace (dále jen ZUK) za účelem umístění IS do tělesa
komunikace, u příslušného silničního správního úřadu, v tomto případě MěÚ Otrokovice, odbor
dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP),



Zhotovitel si před užitím dotčených komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným
účelům, než pro který jsou určeny, požádá v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní)
o povolení zvláštního užívání komunikace (dále jen ZUK) za účelem provádění stavebních
prací, v tomto případě DOP,



Stavebník zabezpečí, aby realizací stavebního záměru nedošlo k znečištění či poškození silnice
a místních komunikací (vozovky, chodníky),



Zhotovitel si před zásahem do provozu na pozemních komunikacích požádá DOP o stanovení
přechodného dopravního značení dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Situace přechodného
dopravního značení bude vypracována dle zákona č. 361/2000 Sb., jeho prováděcí vyhlášky
č. 294/2015 Sb. a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.

Požadavky vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 16.04.2020,
zn. 326/094/BRN/20/14730/14.4.2020/JMAC.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 29.10.2020, č.j. 792802/20.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 01.12.2020,
zn. 5002251998.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 19.10.2020,
zn. 201017-1208221127.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne 14.12.2020, zn. L457027024053.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ze dne 29.10.2020
zn. 032685/2020/PT.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. ze dne 13.11.2020,
č.j. 1202020363.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Správa železnic, státní organizace ze dne 26.11.2020,
zn. 22628/2020-SŽ-OŘ OLC/ŠpB a ze dne 16.12.2020, zn. 23382/2020-SŽ-OŘ OLC/ŠpB.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti TC servis, s.r.o. ze dne 27.10.2020, zn. 31200119.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Technické služby Otrokovice s.r.o. ze dne 26.10.2020.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Teplárna Otrokovice a.s. ze dne 15.09.2020,
zn. 105/AM/112/2020.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti TOMA a.s. ze dne 13.11.2020 a ze dne 06.01.2021.
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19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ZlínNet, a.s. ze dne 27.10.2020, zn. ZN-Vyj.380/20.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE,
s.r.o. ze dne 25.03.2020, zn. EÚPT/01/20.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření města Otrokovice ze dne 23.03.2020, č.j. OMP/13131/2020/MSI.
Ostatní podmínky
22. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
23. Investor si zajistí pro další stupeň projektové dokumentace (PD pro provádění stavby) vytýčení
podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
24. Pro další stupeň projektové dokumentace (PD pro provádění stavby) nutno zajistit stavebněgeologickými sondami složení a únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.
25. Budou dodrženy podmínky souhlasu se vstupem na pozemek a s provedením inženýrsko-geologického
průzkumu vydaným městem Otrokovice dne 20.10.2020, č.j. ORM/43225/2020/KON a vyjádření města
Otrokovice ze dne 07.12.2020, č.j. ORM/49022/2020/KON.
26. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Continental Barum s.r.o. ze dne 04.01.2021, zn.
05012021.
Pro realizaci části stavby (dále jen „stavba“ nebo „část stavby“) se stanovují tyto podmínky:
27. Žadatel je povinen při realizaci stavby, respektovat podmínky dotčených orgánů a vlastníků dopravní a
technické infrastruktury – viz podmínky uvedené výše v části dotčených orgánů a vlastníků technické a
dopravní infrastruktury.
28. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona, zejména:
‒ dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení.
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního
prostředí a majetku, i šetrnosti k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení
zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy,
‒ stavebník je povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou
dokumentací,
‒ o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu
informovat osoby těmito parcelami přímo dotčené.
29. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval
Ing. Petr Průšek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201558, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
30. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy části stavby oprávněným zeměměřičem.
31. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci a použitých technických zařízení na stavbě, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
32. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.03.2023.
33. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u staveb
prováděných svépomocí stavebník.
34. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
35. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné části stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
36. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby.
37. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č.
22/1997 Sb., v platném znění.
38. V průběhu realizace stavby bude zachovávána čistota na stavbě a kolem staveniště, zejména na
přilehlých komunikacích a chodnících. Nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek.
39. Stavební materiál bude skladován na pozemku investora.
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40. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
41. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na základě výzvy věcně a
místně příslušného správního orgánu.
42. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí,
aby nedošlo k jejich případnému poškození.
43. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby, a to s předchozím souhlasem vlastníků, po
dokončení stavby bude zařízení staveniště odstraněno.
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k omezení přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
44. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko kompletnosti a plynulosti.
45. Terénní úpravy nezastavěného a nezpevněného pozemku budou provedeny tak, aby nedošlo ke změně
odtokových poměrů a schopnosti vsakování vody na pozemku.
46. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti a po dokončení stavby budou pozemky dotčené
stavební činností uvedeny do původního či náležitého stavu.
47. Právo uskutečnit část stavby vzniká žadateli teprve po právní moci tohoto rozhodnutí. Žadatel je
povinný v případě realizace části stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a
s dokumentací ověřenou v řízení.
48. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
‒ Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu v předstihu oznámit.
49. Dokončenou stavbu lze užívat v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona.
50. V souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby
schopnou samostatného užívání, užívat na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního
rozhodnutí.
51. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
stanovuje prováděcí právní předpis vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení
stavebního zákona.
52. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
‒ dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně, oproti územnímu rozhodnutí
nebo ověřené dokumentaci,
‒ geodetické zaměření stavby,
‒ stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
‒ zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících
dodávek,
‒ atesty na použité stavební materiály, výrobky a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů
a technologií,
‒ doklady o splnění podmínek vlastníků technické infrastruktury a dotčených vlastníků pozemků a
staveb,
‒ doklady o likvidaci odpadů,
‒ výsledky předepsaných zkoušek a to zejména:
 revizní zpráva elektrických zařízení.

Č.j. SÚ/12352/2021/TKA
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II. podle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
souhlas
k výše uvedené stavbě
‒ podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbám na pozemcích, na nichž se
nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících,
‒ podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) vodního zákona ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od
vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
číslo hydrologického pořadí povodí: 4-13-01-051
vodní tok: Dřevnice
IDVT: 10100089
název útvaru povrchových vod: Morava od toku Dřevnice po tok Olšava
kód útvaru povrchových vod: MOV_1240
určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální:
začátek: X:1165888.94, Y: 531323.79
konec: X:1166239.12 Y: 531303.15
Souhlas se uděluje za následujících podmínek:
1. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami ve
smyslu § 39 vodního zákona.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy, s.p. značky PM-43992/2020/5203/Kuč ze dne 30.11.2020:
‒ Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem či dalšími
látkami nebezpečnými vodám.
‒ Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu
ani v blízkosti toku.
‒ Zahájení prací bude písemně oznámeno min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy, s.p.,
provoz Zlín.
‒ Zástupce PM bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace
skutečného provedení stavby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou budou dotčeny a ovlivněny pozemky: pozemková parcela číslo 334/10 (ostatní plocha), 334/17
(ostatní plocha), 334/33 (ostatní plocha), 334/46 (ostatní plocha), 334/53 (ostatní plocha), 334/54 (ostatní
plocha), 334/58 (ostatní plocha), 334/85 (ostatní plocha), 334/86 (ostatní plocha), 334/93 (ostatní plocha),
451/2 (ostatní plocha), 451/7 (ostatní plocha), 453/6 (zahrada), 453/7 (zahrada), 453/8 (zahrada), 453/9
(zahrada), 453/14 (zahrada), 453/15 (zahrada), 2352/2 (vodní plocha), 2352/5 (ostatní plocha), 2352/8
(ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice, na nichž bude stavba umístěna, bez negativního vlivu na
okolí. Podrobné řešení umístění stavby je součástí projektové dokumentace předložené k územnímu řízení.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
‒ EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2, zast. OMEXOM GA Energo
s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
‒ město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,
‒ Ing. Jiří Zlámal, Svätourbanská 47, 94901 Nitra, Slovakia,
‒ Jiří Zlámal, tř. Tomáše Bati 344, 765 02 Otrokovice 2,
Č.j. SÚ/12352/2021/TKA
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Ing. Luděk Zlámal, tř. Tomáše Bati 344, 765 02 Otrokovice 2,
Magdalena Malaníková, tř. Tomáše Bati 1090, 765 02 Otrokovice 2,
Petr Chaloupka, Zámostí 765, 765 02 Otrokovice 2,
Pavel Baran, tř. Tomáše Bati 601, 765 02 Otrokovice 2,
Hana Baranová, tř. Tomáše Bati 601, 765 02 Otrokovice 2,
Lukáš Chytílek, tř. Tomáše Bati 1928, 765 02 Otrokovice 2,
Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2,
TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 2,
Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2,
Pipelife Czech s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 2,
MONETA Stavební Spořitelna, a.s., Vyskočilova 1442, Michle, 140 00 Praha 4,
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, Krč, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění:
Odůvodnění výroku I.:
Dne 21.01.2021 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929, Bolevec, 323 00
Plzeň 23, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.
Protože předložený návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady, bylo řízení dne 28.01.2021
přerušeno a navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.03.2021. Návrh byl
doplněn dne 17.02.2021.
Stavební úřad opatřením ze dne 18.02.2021 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu
s ustanovením § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a
připomínek.
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) stavebního zákona, 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.
Vzhledem k tomu, že se jedná dle § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo
podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení územního řízení doručováno
účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a
dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Otrokovice dne 24.02.2021, sejmuto dne 12.03.2021.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Žádost byla doložena podle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona všemi náležitostmi, zejména
stanovisky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími
dotčených orgánů:
‒ Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu a
životního prostředí ze dne 18.11.2020,
‒ Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Otrokovice ze dne 10.12.2020,
‒ Územně plánovací informace MěÚ Otrokovice, odboru stavební úřad ze dne 26.10.2020,
‒ Sdělení orgánu územního plánování MěÚ Otrokovice ze dne 04.11.2020,
Č.j. SÚ/12352/2021/TKA
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Rozhodnutí MěÚ Otrokovice, odboru dopravně-správního ze dne 29.12.2020 – zvláštní užívání
komunikace,
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 29.10.2020,
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 20.11.2020,
Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru ze dne 07.12.2020,
Vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 06.11.2020,
Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 08.02.2021,
Vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 16.04.2020,
Vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 18.03.2020,
Vyjádření GrasNet Služby, s.r.o. ze dne 01.12.2020,
Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 14.12.2020,
Vyjádření MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. ze dne 29.10.2020,
Vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 13.11.2020,
Vyjádření Coprosys NeTron, s.r.o. ze dne 17.04.2020,
Vyjádření NEW TELEKOM, spol. s r.o. ze dne 09.04.2020,
Vyjádření Správa železnic, s.o. ze dne 26.11.2020, ze dne 16.12.2020,
Vyjádření AVONET, s.r.o. ze dne 19.04.2020,
Vyjádření Ministerstva obrany, odboru územních zájmů a státního dozoru ze dne 25.03.2020,
Vyjádření TOMA a.s. ze dne 13.11.2020, ze dne 06.01.2021,
Vyjádření Dopravní společnost Zlín-Otrokovice ze dne 25.03.2020,
Vyjádření města Otrokovice ze dne 23.03.2020,
Vyjádření TwigoNet Europe, SE ze dne 03.06.2020,
Vyjádření Policie České republiky, KŘ policie Zlínského kraje ze dne 06.04.2020,
Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 30.11.2020,
Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ze dne 27.10.2020,
Vyjádření Continental Barum s.r.o. ze dne 04.01.2021,
Vyjádření CETIN, a.s. ze dne 29.10.2020,
Vyjádření Technické služby Otrokovice, s. r. o. ze dne 26.10.2020,
Vyjádření Internext 2000, s. r. o. ze dne 16.04.2020
Vyjádření Zlín Net, a s. ze dne 27.10.2020,
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 19.10.2020,
Vyjádření GTS Novera, a s. ze dne
Vyjádření Tehos, s. r. o. ze dne 30.03.2020,
Vyjádření Teplárna Otrokovice, a.s. ze dne 15.09.2020,
Vyjádření TC servis, s. r. o. ze dne 27.10.2020.

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu byla vypracována oprávněným projektantem:
Ing. Petr Průšek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201558. Při přezkumu
dokumentace stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, a splňuje náležitosti
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace
byla zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byly pořízeny dálkovým přístupem dne
26.01.2021 a dne 29.03.2021, které si stavební úřad obstaral sám.
Č.j. SÚ/12352/2021/TKA
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Navrhovatel předmětné pozemky nevlastní, ale souhlas podle § 184a stavebního zákona se nedokládá,
jelikož se jedná o distribuční soustavu sloužící k zajištění distribuce elektřiny dle § 2 odst. 2 písm. a) bod 1.
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon).
Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona:
a) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území.
Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
Stavba je napojena na stávající distribuční soustavu v elektroenergetice.
c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
Stavba je umístěna v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě
nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska
předložená k návrhu.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 stavebního zákona posoudil soulad s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné
stanovisko podle § 96b.
Stavba je umístěna v souladu s Územním plánem Otrokovice, schváleným dne 26.04.2018 Zastupitelstvem
města Otrokovice, pod usn. č. ZMO/302/04/1 s nabytím účinnosti dne 19.05.2018, v zastavěném území,
v plochách: „Plochy výroby a skladování – V“, „Plochy veřejných prostranství – P*“, „Plochy technické
infrastruktury – T*“, „Vodní plochy a toky – WT“ a v plochách „Bydlení individuální – BI“.
Záměr je v souladu s platným Územním plánem Otrokovice.
Současně byl předložený záměr posouzen a je přípustný a v souladu s cíli a úkoly územního plánování
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá
hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu
stanoveným vyhláškou, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez
stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona stavba nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu.
Podle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou
samostatného užívání užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy.
Č.j. SÚ/12352/2021/TKA
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Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení nesprávně uvedl, že umístěním krajního vodiče bude
dotčen i pozemek p.č. 451/4 v k.ú. Otrokovice, který dle předložené katastrální situace v měřítku 1:1000
bude dotčen pouze ochranným pásmem vedení. Z tohoto důvodu tento pozemek již ve vydaném rozhodnutí
není uveden.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická
1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2, zast. OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929,
Bolevec, 323 00 Plzeň 23.
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.
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. 2352/2, p.č. 2352/5, p.č. 2352/8 v k.ú. Otrokovice – Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013,
Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, věcné břemeno k těmto pozemkům - město Otrokovice, IČO
00284301, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,



p.č. 453/8 v k.ú. Otrokovice – Ing. Jiří Zlámal (1960), Svätourbanská 47, Nitra,Slovenská republika,
Jiří Zlámal (1932), tř. Tomáše Bati 344, 765 02 Otrokovice 2, Ing. Luděk Zlámal, tř. Tomáše Bati
344, 765 02 Otrokovice 2,



p.č. 453/9 v k.ú. Otrokovice – Magdalena Malaníková, tř. Tomáše Bati 1090, 765 02 Otrokovice 2,



p.č. 453/7 v k.ú. Otrokovice – Petr Chaloupka, Zámostí 765, 765 02 Otrokovice 2,



p.č. 334/10, p.č. 334/86 v k.ú. Otrokovice – věcné břemeno – TOMA, a.s., IČO 18152813, tř.
Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 2, věcné břemeno – Teplárna Otrokovice a.s., IČO
29290171, Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2,



p.č. 334/17, p.č. 334/46, p.č. 334/54, p.č. 334/58 v k.ú. Otrokovice – Continental Barum s.r.o., IČO
45788235, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2, věcné břemeno – Teplárna Otrokovice a.s., IČO
29290171, Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2,



p.č. 334/33 v k.ú. Otrokovice – Pipelife Czech s.r.o., IČO 60709391, Kučovaniny 1778, 765 02
Otrokovice 2,



p.č. 451/2, p.č. 453/15 v k.ú. Otrokovice – Pavel Baran, tř. Tomáše Bati 601, 765 02 Otrokovice 2,
Hana Baranová, tř. Tomáše Bati 601, 765 02 Otrokovice 2, zástavní právo smluvní – MONETA
Stavební Spořitelna, a.s., IČO 47115289, Vyskočilova 1442, Michle, 140 00 Praha 4,



p.č. 334/85, p.č. 334/93, p.č. 451/4, p.č. 451/7, p.č. 453/14 v k.ú. Otrokovice – město Otrokovice,
IČO 00284301, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,



p.č. 334/53 v k.ú. Otrokovice – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003,
Nové Město, 110 00 Praha 1,



p.č. 453/6 v k.ú. Otrokovice – zástavní právo smluvní – Lukáš Chytílek, tř. Tomáše Bati 1928, 765
02 Otrokovice 2, zástavní právo smluvní – Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova
1929, Krč, 140 00 Praha 4.
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 osob označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: pozemky
p.č. 325/32, 453/10, 453/20, st. 3416, 3717, st. 3265, st. 483, st. 347, st. 2027, st. 3760, st. 1943,
2304/1, 453/5, 453/4, 453/13, 453/3, 453/2, 453/1, 453/17, 453/16, st. 486/1, 451/1, 451/5, 334/92,
st. 248, 452/4, 452/1, st. 211, 2304/2, st. 212, 454/1, 334/32, st. 1305, 334/59, 334/7, st. 1841, st.
2608, 244/1, st. 1844, st. 3720, 334/9, 334/2, st. 3067, st. 3068, st. 3070, 334/55, 334/38 v k.ú.
Otrokovice,



vlastníci dotčené technické a dopravní infrastruktury – CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská
2510, Libeň, 190 00 Praha 9, GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499, Zábrdovice,
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602 00 Brno 2, Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808, Stodůlky,
155 00 Praha 515, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 1059, Hodolany,
779 00 Olomouc 9, ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Správa železnic, státní organizace, IČO 1000112632, Nerudova 773, 779 00 Olomouc 9, TC servis,
s.r.o., IČO 25533673, tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 2, Technické služby Otrokovice
s.r.o., IČO 25582259, K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice 2, Teplárna Otrokovice a.s., IČO
29290171, Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2, TOMA, a.s., IČO 18152813, tř. Tomáše Bati
1566, 765 02 Otrokovice 2, Zlín Net, a.s., IČO 25313428, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5,
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČO 60730153, Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín 1,
Continental Barum s.r.o., IČO 45788235, Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2.
Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani dalších
osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem na poměrně
velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či jiných práv jejich
vlastníků a dalších osob (přičemž stavební úřad zohlednil i další nemovitosti než jen nemovitosti
bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od povolované stavby a dále
nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení
nad tento rámec.
MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí ve vydaném Koordinovaném závazném stanovisku ze dne
10.12.2020, č.j. OŽP/45924/2020/KSE dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, uvádí upozornění:
V blízkosti plánované stavby se nacházejí dřeviny, které jsou dle § 7 odst. 1 chráněny před poškozováním a
ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 – památné stromy a § 48 – zvláště chráněné
druhy rostlin) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu se dle § 2 vyhlášky č.
189/2013 Sb. rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo
trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich
odumření.
Při realizaci stavby bude dodržena Česká technická normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard
SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz).
‒ Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození kořenového systému ani nadzemních částí stromů.
‒ V chráněném kořenovém prostoru stromů, který je vymezen průmětem jejich koruny, bude stavba
provedena ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
Výkopy se smí provádět ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene. Kořeny s průměrem do 30 mm na
hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na
hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné
individuální posouzení odborně způsobilou osobou. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty
hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50
mm je nutno zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Stěny otevřeného
výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu.
Nutná je minimalizace doby otevření výkopu.
‒ Při stavební činnosti nesmí dojít k významnému zhutnění terénu v chráněném kořenovém prostoru
stromů. Stavební materiál, zařízení a výkopky je nutno ukládat na zpevněném povrchu nebo v prostoru
mimo chráněný kořenový prostor stromů.
Dále upozorňuje, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. je nezbytné
povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina roste. O povolení ke kácení může požádat pouze
vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým
souhlasem vlastníka. Podle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. není třeba povolení ke kácení, za předpokladu, že
tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, pro dřeviny o
obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha nepřesahuje 40 m 2 a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.
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MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí ve vydaném Koordinovaném závazném stanovisku ze dne
10.12.2020, č.j. OŽP/45924/2020/KSE dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), uvádí upozornění:
Dotčené nemovitosti se nacházejí na území s archeologickými nálezy a proto je stavebník již od doby
přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích.
Odůvodnění výroku II.:
Projektová dokumentace pro územní řízení řeší stavbu „Vedení V5505/5506/5507/5508, Otrokovice –
modernizace vedení, 2. etapa“ – „SO01 Vedení 110 kV – venkovní“ na parcelách (dle PD) č. 453, 451, 2352
a 334 v katastrálním území Otrokovice.
Stávající dvojité vedení 110 kV s označením V5505/5506/5507/5508 spojuje transformovny Otrokovice,
Bahňák, Správa železnic a Continental Barum. Kompletní modernizace těchto vedení je rozdělena na 2
etapy. Předmětná stavba (modernizace vedení, 2. etapa) začíná na stávajícím podpěrném bodu č. 12 a
pokračuje západním směrem k novému podpěrnému bodu č. 13. Vedení se dále stáčí jižním směrem a
pokračuje na nové podpěrné body č. 1, 2A a 2B až do transformovny Správa železnic. V rámci související
stavby „Modernizace vedení, 1. etapa“, se jedná pouze o udržovací práce na stávajícím vedení a tato stavba
není předmětem územního řízení. Stávající část vedení bude demontována v celé délce řešené trasy. V
demontované trase budou sneseny vodiče, izolátorové závěsy, demontovány stožáry a odbourány betonové
základy do hloubky nejméně 1 m.Vedení křižuje vodní tok Dřevnice, IDVT 10100089.
Ke stavbám které by mohly ovlivnit vodní poměry, je nezbytný souhlas vodoprávního úřadu dle ustanovení
§ 17 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,
Dne 21.10.2020 obdržel MěÚ Otrokovice, OŽP žádost investora - E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, v zastoupení OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00
Plzeň o koordinované závazné stanovisko k výše uvedené stavbě. Jelikož je ke stavbě třeba souhlas
vodoprávního úřadu, byla podaná žádost doplněna v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
dne 03.12.2020 také o podklady:
‒ stanovisko správce povodí a vyjádření příslušného správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy,
s.p., ze dne 30.11.2020, zn. PM-43992/2020/5203/Kuč,
‒ žádost o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona.
Stanovením podmínek souhlasu bylo vyhověno podmínkám ve vyjádření Povodí Moravy, s.p.
V rámci vydání souhlasu se vodoprávní úřad zabýval také zhodnocením možnosti vlivu záměru na stav
dotčeného útvaru povrchových a podzemních vod dle ustanovení v § 23a vodního zákona. Při posuzování
bylo vycházeno z vydaného stanoviska správce povodí, z něhož vyplývá, že záměrem nedojde ke zhoršení
stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
V souladu s ust. § 104 odst. 9 vodního zákona je vodoprávním úřadem vydáváno k projektové dokumentaci
pro stavební povolení závazné stanovisko jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17 vodního
zákona.
Po posouzení podkladů ve všech souvislostech byl vydán souhlas formou závazného stanoviska (§149 odst.
1 správního řádu) s tím, že byly k zajištění zákonem chráněných zájmů stanoveny podmínky, které jsou
uvedeny ve výroku závazného stanoviska.
Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje - odboru stavebního řádu a životního prostředí, podáním učiněným u zdejšího stavebního
úřadu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Č.j. SÚ/12352/2021/TKA
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
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.

Ing. Marie Tkadlecová
referent odboru stavební úřad

otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

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.
Č.j. SÚ/12352/2021/TKA

Strana 13 (celkem 14)
Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE

e-mail:
ústředna:
fax:

radnice@muotrokovice.cz
577 680 111
577 933 369

web:
IČ:
ID datové schránky:

www.otrokovice.cz
00284301
jfrb7zs

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 02.03.2021.
Doručuje se:
Účastníci řízení:
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Ing. Jiří Zlámal, Svätourbanská 47, 94901 Nitra, Slovakia
Jiří Zlámal, tř. Tomáše Bati 344, 765 02 Otrokovice 2
Ing. Luděk Zlámal, tř. Tomáše Bati 344, 765 02 Otrokovice 2
Magdalena Malaníková, tř. Tomáše Bati 1090, 765 02 Otrokovice 2
Petr Chaloupka, Zámostí 765, 765 02 Otrokovice 2
Pavel Baran, tř. Tomáše Bati 601, 765 02 Otrokovice 2
Hana Baranová, tř. Tomáše Bati 601, 765 02 Otrokovice 2
Lukáš Chytílek, tř. Tomáše Bati 1928, 765 02 Otrokovice 2
Datová schránka:
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, DS: PO, ryt33bf
Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, fk6qpqg
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, a5bgppx
Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, grp45xw
Pipelife Czech s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, sqhtef6
MONETA Stavební Spořitelna, a.s., Vyskočilova 1442, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, ksig3ce
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS:
OVM, xwsai7r
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor stavebního řádu a životního prostředí, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
DS: OVM, scsbwku
Drážní úřad - sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, DS: OVM, 5mjaatd
Veřejnou vyhláškou na úřední desku:
Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (přesné vymezení je uvedeno
v textu výše, účastníci řízení jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí).
Na vědomí:
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2
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