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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 30.04.2019 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4-Nusle, které zastupuje společnost CzechToll s.r.o., lCO 06315160,
Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7-Holešovice žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby. Předmětem žádosti byla stavba: portál kontrolní stanice mýta, kabelová přípojka
NN u silnice 1143 v katastrálním území Lipůvka s názvem stavby dle dokumentace
“systém elektronického mýta v CR, trasa 1143, km 12,80, mýtný bod 14301“ na
pozemcích parc. Č. 236/1, 935/57 v katastrálním území Lipůvka.
Do okruhu účastníků řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) stavební úřad zahrnul následující osoby:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankrácí 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
Michala Prudíka, nar. 22.9.1975, bytem Na Zahrádkách, 66 434 Kuřim a společnost MOL
Ceská republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 11000 Praha 1.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“), přezkoumal podle 90 stavebního zákona
podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle 79 odst.1 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, toto

rozhodnutí o umístění stavby
portál kontrolní stanice mýta, kabelová přípojka NN u silnice 1/43 v katastrálním území
Lipůvka s názvem stavby dle dokumentace “systém elektronického mýta v CR, trasa 1/43, km
12,80, mýtný bod 14301“ na pozemcích parc. Č. 236/1, 935/57v katastrálním území Lipůvka.

Popis stavby:
Předmětem územního řízení je umístění stavby mýtné stanice a přípojky NN u silnice 1/43.
Jedná se o kontrolní stanici mýta typu PLPJ-ilm, ato ocelovou konstrukci o délce břevna
lim a výšky 7 rn, a s ní souvisejících staveb nutných k jejímu provozu podzemní elektrická
přípojka nízkého napětí, svodidla bránící nárazu vozidel do portálu s celkovou délkou i36m
(osazených ve vzdálenosti 0,500 m od kraje komunikace).
-

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky

1. Mýtná stanice bude umístěna na pozemku p.č. 236/7 v kú. Lipůvka, ve vzdálenosti 2,819
m od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 935/168 v k.ú Lipůvka a osa
poloportálu mýtné stanice bude umístěna v km 1 2,80 (východně od hranice s pozemkem
p.č. 935/168 v k.ú. Lipůvka, ve směru staničení vlevo) a bude kolmá k ose silnice 1/43.
Osa portálu bude osazena ve vzdálenosti 3,175 m od kraje silnice a 8,45 m od osy
silnice. Osa silnice je v daném místě ve výšce + 340,670 m.n.m. Horní úroveň základu,
do kterého bude portál kotven, je navržena v úrovni + 341,200 m.n.m. Výška spodní
úrovně břevna portálu od osy komunikace je navržena 7,0 m, výška osy břevna je
navržena v úrovni 347,970 mn.m.
2. Ocelová konstrukce je navržena jako jednonosníkový silniční portál určený k umístění
prvků pro elektronický výběr mýta. Ocelová konstrukce je navržena z ocelových
válcovaných profilů tvaru “U‘ svařených do uzavřeného čtvercového průřezu, které jsou
vyztuženy příčnými koncovými žebry. Poloportál se skládá ze sloupu výšky 6,82 m a
břevna délky 10,90 m ze svařovaného profilu 600 x 600 mm. Uvnitř stojny portálu je
prostor pro vedení vertikální instalace k Jednotlivým zařízením, horizontální vedení
elektroinstalace je po horním povrchu břevna v kabelových žlabech. Břevno bude
opatřeno konstrukcemi technologického zařízení (rozvodná skříň, příjmače/vysílače,
skenery, kamery na výložnících). Stojna bude založena na betonové patce o průřezu
písmene „L‘ skládající se ze dvou částí, a to podzemní částí o půdorysných rozměrech
6,20 x 3,00 m, výšky 1,50 m, a nadzemní části o půdorysném rozměru 5,0 x 1,7 rn, výšky
1,50 m. Betonová patka bude vyztužena ocelovou výztuží. Portál bude kotven do patky
pomocí zabetonovaných šroubů. Základ bude opatřen zábradlím výšky 1,10 m a kovovou
konstrukcí pro umístění stojanu PSS. Výška základu nad terénem je 500 mm.
3. V úseku staničení 12,740-12,860 bude osazeno svodidlo JSA-AM-1/H2 úrovně zadržení
H2 a N2 v celkové délce 136 m, které bude na obou stranách zakončeno náběhovým
úsekem. Svodidlo bude umístěno ve vzdálenosti 0,50 m od krajnice silnice 1/43.
4. Kabelová přípojka NN navržená kabelem CYKY-J 4x35 bude napojena z pojistkové
skříně SP 100 umístěné na podpěrném bodě č. 54 na pozemku p.č. 935/57 z místa
napojení bude přípojka vedena po pozemku p.č. 236/1 jižním směrem ve vzdálenosti 1,0
m od západní hranice pozemku. Přípojka je navržena v délce cca 400 m.
5. Stavba bude umístěna Jak je výše popsáno a zakresleno ve výkresu koordinační situace
S-02 v měřítku 1:100, který je součástí ověřené dokumentace stavby.
6. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 236/1 v
katastrálním území Lipůvka.
7. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení
uvedených v
79 odst.2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní
rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit
zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v 103 odst. 1 stavebního zákona, pak
taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle
24e odst.3 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo
udržovacích prací, povolují pouze Jako stavby dočasné.
8. Napojení na technické vybavení území Je řešeno následujícím způsobem:
• elektrická energie
napojení na distribuční síť z podpěrného bodu č. 54 na
pozemku p.č. 935/57 v k.ú. Lipůvka
—

9. Pro projektovou dokumentaci je nutno zajistit stavebně geologickými sondami složení a
únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.
-
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10. K provádění staveb:
•

Stavba portál kontrolní stanice mýta podléhá vydání stavebního povolení,
příslušným orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy.

•

Stavba přípojky NN nepodléhá vydání stavebního povolení ani provedení
ohlášení. Lze ji realizovat po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. Následné
užívání této stavby je možné ihned po jejím řádném dokončení a provedení
předepsaných zkoušek.

11. Žádost o stavební povolení bude podána na formuláři dle přílohy č. 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bude obsahovat i zde uvedené přílohy.
12. Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení je určen ve vyhlášce č. 146/2008
Sb.
13. Při projektové přípravě stavby a při vlastní realizaci budou respektovány podmínky
stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:
A.

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, závazné stanovisko ze dne 18.7.2019 pod sp.zn.: 93304/2019-11 50-OUZ-BR
•

B.

C.

Případné dopravní omezení na komunikaci 1/43 požadujeme doložit na
adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771
11 Olomouc

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vyjádření č.j. JMK 74582/2019
ze dne 23.5.2019
•

Dopravní značení na silnici 1/43 musí být před zahájením prací stanoveno
naším úřadem a pokud si rozsah omezení provozu na silnici 1/43 vyžádá
uzavírku, bude jedním z podkladů pro řízení ve věci povolení uzavírky silnice
24 zákona o pozemních komunikacích při provádění stavby
1/43 podle
“systém elektronického mýta v ČR, trasa 1/43, km 12,80, mýtný bod 14301“

•

Na silnici 1/43 má být osazeno svodidlo, což podléhá stanovení místní úpravy
provozu dle
77 o provozu na pozemních komunikacích naším úřadem,
existence stanovení místní úpravy provozuje podmínkou pro vydání
stavebního povolení stavby “systém elektronického mýta v ČR, trasa 1/43, km
12,80, mýtný bod 14301“

•

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu na silnici 1/43 a při výkopových pracech nesmí být ohrožena stabilita
tělesa silnice 1/43

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje čj. KRPB
49317-2/CJ-2019-O6000P-TICH ze dne 8.8.2019
•

Instalace zádržného systému bude provedena dle patných předpisů

•

Návrh dopravně inženýrských opatření během realizace stavby
(konkretizované vytvoření pracovních míst) na silnici č. 1/43, je nutno
projednat se zástupci Policie ČR a souběžně požádat o stanovení přechodné
úpravy silničního provozu na dobu provádění daných instalačních prací

14. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
•
•

ŘSD ČR, vyjádření zn.17!28.3/19-22200 ze dne 2.4.2019
E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn.D8610-16297789 ze dne 11.1.2019,
smlouva č. 12467813, souhlas s činností v OP ze dne 13.6.2019 zn. S46170-16332728
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•

GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001897914 ze dne 12.4.2019

•

Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 67 2707/19 ze dne 24.4.2021

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě
-

-

bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních
právních předpisů
bude prokazatelně zahájena stavba přípojky NN nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení.

Odůvodnění
Dne 30.04.2019 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby portál kontrolní stanice mýta, kabelová přípojka NN u silnice
1/43 v katastrálním území Lipúvka s názvem stavby dle dokumentace ‘systém elektronického
mýta v CR, trasa 1/43, km 12,80, mýtný bod 14301“ na pozemcích parc. č. 236/1, 935/57 v
katastrálním území Lipůvka. Zádost podalo Reditelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na
Pankráci 546/56, 740 00 Praha 4-Nusle, které zastupuje CzechToll s.r.o., ICO 06315160,
Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Předložená žádost neobsahovala závazné stanovisko dle
96b odst. 1 a 2 stavebního
zákona. Proto v souladu s 96b odst. 2 stavebního zákona stavební úřad o jeho vydání
požádal orgán územního plánování opatřením ze dne 27.2.2019. Vydání závazného
stanoviska bylo ve vazbě na zahájené správní řízení předběžnou otázkou. V souladu
s ustanovením 64 odst. 1 písm. c) správního řádu pak bylo řízení usnesením čj. SU PR
121/2019/-MBK 36243/2079ITr ze dne 17.5.2019 přerušeno. Zádost byla doplněna dne
18.06.2019, kdy bylo v řízení pokračováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 24.6.2019 oznámil zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že mu
byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění, upustil ve smyslu
87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit
své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly sdělit svá
závazná stanoviska dotčené orgány.
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle 85 stavebního zákona s ohledem na konstrukci,
výšku, hmotu, a odstupy navržené stavby od okolních hranic pozemků. Zahrnuje:
-

-

-

podle odst.1 písma) žadatele Ředitelství silnic a dálnic ČR
podle odst.1 písm.b) obec Lipůvku, jelikož záměr leží na území obce Lipůvky
podle odst.2 písm.a) vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena; jde o
vlastníka pozemku p.č. 236/1 Ceská republika, právo hospodařit s majetkem státu má
Reditelství silnic a dálnic CR a pozemku p.č. 935/57 Prudík Michal a ty osoby, které
mají jiné věcné právo k těmto pozemkům společnost MOL Ceská republika
—

—

-

-

Č.].

podle odst.2 písm.b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo
dotčeno; jde o vlastníky bezprostředně sousedících (mezujících) pozemků p.č. 935/56,
935/60, 935/61, 935/64, 935/65, 935/68, 935/69, 935/74, 935/75, 935/78, 935/79, 935/82,
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935/83, 935/7, 935/8, 935/190, 925/189, 935/181, 935/180, 935/179, 935/178, 935/177,
935/176, 935/175, 935/174, 935/173, 935/172, 935/171, 935/170, 935/169, 935/168,
935/1 67 v katastrálním území Lipůvka
-

podle předchozí odrážky jde také o vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí
společnosti GridServices, s.r.o., Ceská telekomunikační infrastruktura, as. a E.ON
Distribuce, a.s.

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil stanoviska a důkazy.. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky
na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř.
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního
zákona.
Žádost byla doložena následujícími závaznými stanovisky (bez stanovených podmínek)
neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• sdělení HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-76-J/2-POKŘ-2019 ze
dne 11.1.2019
• sdělení KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM 03284/2019/BM/PRAV
ze dne 21.1.2019
• stanovisko MěÚ Blansko, odboru ŽP, č.J. MBK 3352/2019/ŽP/Su ze dne 16.1.2019
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení ÚP a RR jako orgánu
územního plánování č.j. ÚP NS 198/2019-MBK 31326/2019/Sj
Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených
inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah
mezi těmito subjekty a žadatelem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou
zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily navrženému umístění
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení nebyly
podány.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 75 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na úřední
desce) ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu,
podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém
rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
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Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v
27 odst.1 písma) správního řádu doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným
v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.

Ing. Petra Reisiglová V.r.
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený dle položky 77 odst. 1 písm. f) sazebníku správních poplatků ve výši
20000 Kč byl uhrazen dne 25.6.2019.
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Přílohy
Ověřená dokumentace (obdrží žadatel a obec Lipůvka po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí)

Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. CzechToll s.r.o., IDDS: 4jsnv78
sídlo: Argentinská č.p. 1610/4, 170 00 Praha 7-Holešovice
zastoupení pro: Reditelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4Nusle
další účastníci řĺzení vlastníci pozemků, na kterých je stavba umíst‘ována; ti, kdo mají
k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a obec (doručenky)
2. Michal Prudík, Na zahrádkách čp. 766/4, 664 34 Kuřim
3. MOL Ceská republika, s.r.o., IDDS: 93pchfn
sídlo: Purkyňova čp. 2121/3, 11000 Praha 1-Nové Město
4. obec Lipůvka, IDDS: g53bc2X
sídlo: Lipůvka čp. 146, 679 22 Lipůvka
-

Čj.

MBK 41969/2019

str. 6

ostatní účastníci řízení (doručenĺ veřejnou vyhláškou)
vlastnĺci sousedních pozemků a staveb na nich vlastníci pozemků p.č. 935/56,
935/60, 935/61, 935/64, 935/65, 935/68, 935/69, 935/74, 935/75, 935/78, 935/79, 935/82,
935/83, 935/7, 935/8, 935/190, 925/189, 935/181, 935/180, 935/179, 935/178, 935/177,
935/176, 935/175, 935/174, 935/173, 935/172, 935/171, 935/170, 935/169, 935/168, 935/167
v katastrálním území Lipůvka
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí společnosti GridServices, s.r.o., Česká
telekomunikační infrastruktura, as. a E.ON Distribuce, a.s.
—

—

dotčené orgány
5. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky čp. 1316/1,67801
Blansko 1
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: X2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
7. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 16000 Praha 6-Hradčany
8. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované
pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova čp. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
9. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko 1
ostatní
10. INTARa.s., IDDS: kbrqiit
sídlo: Bezručova č.p. 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Dále obdrží
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
územní rozhodnutí na stavbu: portál kontrolní stanice mýta, kabelová přípojka
NN u silnice 1143 v katastrálním území Lipůvka, žadatel Reditelství silnic a dálnic
ČR
—
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