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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 23.10.2019 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera
2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1, kterou zastupuje společnost
ENERGETIKA Boskovice spol. s.r.o., IČO 43420222, Růžové náměstí 2568/2, 680 01
Boskovice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: úprava distribuční sítě
vedení VN a NN
úprava DS mateřská škola, úprava DS Kuběna ve Spešově,
telekomunikační optický kabel na pozemcích parc. č. 2, 4, 6/1, 7, 53, 54/1, 438, 439/1, 441/9,
444, 542/3, 542/8, 542/23, 542/25, 542/28, 542/27 v katastrálním území Spešov. Dnem
doručení žádosti bylo zahájeno územní řízení.
-

Popis stavby
Je navrženo kabelové vedení vysokého napětí 22kV, které bude připojeno do rozvodného
systému na stávajícím podpěrném bodě VN č. 3 (příhradový stožár) na odbočce Vodárna
linky VN 845. Na tomto příhradovém stožáru bude umístěn svislý komorový úsekový odpínač.
Nový kabel bude ukončen v nové kioskové trafostanici s názvem Spešov Zahuštění, která
nahradí stávající dvousloupovou trafostanicí se stejným názvem.
V navržené trase kabelového vedení VN bude uložen jeden kabelový svazek 3 x (222
NA2XS2Y 1X240). Projektovaný kabel VN bude ukončen v projektované kioskové trafostanici
DTS Spešov Zahuštění s číslem 320 621 typu UF2536
v rozvaděči VN GA 2K 1TS-C.
K novému kabelu VN bude připoložen plastová chránička pro optický kabel, která bude
přisvazkována k navrženému kabelu vedení VN.

—

—

Kiosková trafostanice je řešena jako železobetonová monolitická buňka o velikosti 3,58 x 2,5
m s celkovou výškou 3,565, z toho nad terénem ve výšce 2,815 m. Zastřešení je řešeno
plochou střechou s přesahující atikou.
Je navrženo rozšíření distribuční soustavy vedení NN řešící napojení nového odběrného
místa. Stavba navazuje na stavbu „úprava DS mateřská škola‘. Dojde k umístění nové
smyčkovací skříně SS 100/NV do obvodové stěny povolené stavby mateřské školy a zní
bude veden zemní kabel vedení NN NAVY-J 4x150, který bude ukončen v nové rozpojovací
skříni SV 201/NS, která bude umístěna na stávajícím podpěrném bodě č. 17a. Z této skříně
bude veden kabel NAVY-J 4x150 v trase stávajícího kabelu AYKY 4x25 do nové rozpojovací
skříně SR 542/NK umístěné na pozemku parc. č. 53 v k.ú Spešov. Do této skříně bude
zatažen stávající kabel vedení NN, který vede dál ke hřbitovu. Mezi stávajícími podpěrnými
body č. 17 a 17a bude vyměněno stávající venkovní vedení NN za novéNFA2X4x5O.
-
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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“), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení, upouští od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou k uvedenému záměru podávat námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska, nejpozději však do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec Spešov může v územním řízení uplatnit
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení
podle
85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která může být
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, vjakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplní uvedené
požadavky, nebude přihlédnuto.
Jelikož jsou již shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, všichni účastníci řízení
také dle 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též “správní
řád“) dostávají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se ktěmto podkladům, a to do 15
dnů od doručení tohoto oznámení. To se netýká žadatele, pokud bude jeho žádosti v plném
rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad,
úřední dny pondělí a středa 8- 17 hod
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich zástupci povinni předložit
platný průkaz totožnosti.

ÚDBSKO
SKQ

Ing. Antonín Paděra, v. r.
referent oddělení stavebního řádu
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
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
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Doručí se:
Zadatel (doručenka)
1. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IDDS: w9r37gc
sídlo: Růžové náměstí Čp. 2568/2, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 21 51/6, České Budějovice 7, 370
01 Ceské Budějovice 1
Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Ing. Pavel Chlup, Spešov č.p. 189, 679 02 Rájec-Jestřebí
3. Bc. Kamil Kuběna, Na Výsluní čp. 342, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí
4. Ing. Pavel Chlup, Spešov č.p. 5, 679 02 Rájec-Jestřebí
5. Kalcit s.r.o., IDDS:jsxevnq
sídlo: Třískalova čp. 902/lOa, Lesná, 638 00 Brno 38
6. Stanislav Kupka, Spešov čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí
7. Hana Kupková, Spešov Čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí
8. Stanislav Kupka, Spešov Čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí
9. Ludmila Kupková, Spešov Č.p. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí
10. obec Spešov, IDDS: vqtbiq4
sídlo: Spešov Čp. 22, 679 02 Rájec-Jestřebí
11. Petr Kupka, Spešov čp. 201, 679 02 Rájec-Jestřebí
12. Josef Pavlů, Dvorská Č.p. 1844/48, 67801 Blansko 1
13. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastnĺci sousedních pozemků a staveb na nich
14. Pozemky parc. č. 55, 57, 42, 43, 58, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 9, 6/2, 1, 3, 441/1 0, 442/2,
443, 437/4, 437/3, 437/2, 542/1 4, 435, 542/26, 542/29, 8 v katastrálním území Spešov
ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám na nich jiné věcné právo, může-li být toto právo
umístěním stavby přímo dotčeno

-

vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a vodního toku
15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
16. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
17. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. J 38/14, 680 01 Boskovice
18. Lesy Ceské republiky, s.p., Správa toků oblast Povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova Čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8
-

Dotčené orgány (doručenky)
19. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova čp. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
20. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky Čp. 1316/1,67801
Blansko 1
Dále obdrží
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
úprava distribuční sítě vedení NN úprava DS mateřská škola, úprava DS Kuběna
ve Spešově, žadatel E.ON Distribuce, a.s
—

-

-

