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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 23.10.2019 podala společnost E.ON Distribuce, as., IČO 28085400, F. A. Gerstnera
2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1, kterou zastupuje společnost
ENERGETIKA Boskovice spol. s.r.o., ICO 43420222, Růžové náměstí 2568/2, 680 OJ
Boskovice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: vedení VN, NN,
kiosková trafostanice, 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, žadatelem nazvaná jako „úprava DS mateřská škola, úprava DS
Kuběna,,.
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
vedení VN, NN, kiosková trafostanice, telekomunikační optický kabel na pozemcích parc. č.
2, 4, 6/1, 7, 53, 54/1, 438, 439/J, 441/9, 444, 542/3, 542/8, 542/23, 542/25, 542/28, 542/27v
katastrálním území Spešov.
Postavení účastníka řízení podle
27 odst. I písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) náleží
žadateli společnosti E.ON Distribuce, as., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
vlastníkům pozemků s navrženou stavbou: Ing. Pavel Chlup, nar. 22.03.1955, bytem
Spešov 189, 679 02 Spešov, Bc. Kamil Kuběna, nar. 28.07.1989, Na Výsluní č.p. 342,
Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí, Ing. Pavel Chkip, nar. 28.04.1985, Spešov čp. 5, 679
02 Rájec-Jestřebí, společnost Kalcit s.r.o., ICO 26245311, Třískalova č.p. 902/lOa,
Lesná, 638 00 Brno 38, Stanislav Kupka, nar. 01.01.1948, Spešov čp. 64, 679 02
Rájec-Jestřebí, Hana Kupková, nar. 11.10.1949, Spešov č.p. 64, 679 02 Rájec
Jestřebí, Stanislav Kupka, nar. 19.11.1967, Spešov čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí,
Ludmila Kupková, nar. 17.08.1967, Spešov čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí, obec
Spešov, IČO 70287066, Spešov čp. 22, 679 02 Rájec-Jestřebí, Petr Kupka, nar.
-

-

—

07.70.1971, Spešov čp. 201, 679 02 Rájec-Jestřebí, Josef Pavlů, nar. 11.04.1963,
Dvorská č.p. 1 844/48, 678 01 Blansko 1
osobě, která má jiné věcné právo k pozemku parc. č. 2, 6/1, 439/1, 441/9, 542/3 v
katastrálním území Spešov s navrženou stavbou, tedy společnost EON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera čp. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 07 České Budějovice 1 a
společnost GasNet, s.r.o. ICO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky

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 trafostanici se
stejným názvem.
2.

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 JTS-C. K novému kabelu VN bude připoložen plastová chránička pro optický kabel,
která bude přisvazkována k navrženému kabelu vedení VN.

—

—

3.

Kiosková trafostanice je řešena jako železobetonová monolitická buňka o velikosti 3,58 x
2,5 m s celkovou výškou 3,565, ztoho nad terénem ve výšce 2,815 m. Zastřešení je
řešeno plochou střechou s přesahující atikou.

4.

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 vnové
rozpojovací skříni SV 201/NS, která bude umístěna na stávajícím podpěrném bodě č.
77a. Ztéto skříně bude veden kabel NAVY-J 4x150 vtrase 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.
-

5.

Stavba bude umístěna jak je výše popsáno a zakresleno v katastrálním situačním
výkresu v měřítku 1:250, který je součástí ověřené dokumentace stavby.

6.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 59 1/2006 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.

7.

Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
• elektrická energie stavba bude napojena na stávající sít‘ vedení NN a VN
—

8.

K provádění staveb:
•

Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení ani provedení ohlášení. Lze ji realizovat
po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.
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Její užívání je však možné až na základě kolaudačního souhlasu vydaného po
závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

•
9.

Při projektové přípravě stavby a při vlastní realizaci budou respektovány podmínky
stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:
A.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, stanovisko čj. MBK 39846/2019 z 30.07.2019
Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady (39 odst. J zákona o odpadech), a dále doklady o využití I odstranění
odpadů v konkrétních zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení,
a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, Jak byla uvedena ve schválené
projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání
stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží
stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě do 30
dnů od ukončení prací.

JO. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
vodních toků a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• Lesy ČR, s.p., správa toků oblast povodí Dyje, vyjádření čj. LCR952/002386/2019
z 13.06.2019
• E.ON Distribuce, as., vyjádření zn. D8610-16339186 z 16.07.2019, Zn. D861016340747 z 17.07.2019
• GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001963092 z23.07.2019, zn. 5001966189
z 26.07.2019
—

• Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření č.j. 0854/19
z 12.08.2019, čj. 0882/19 z 13.08.2019
• Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 690004/19 z 12.07.2019, čj.
694149/19 z 16.07.2019
71. Jelikož jde o stavební záměr uvedený v 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního
zákona, je povinností žadatele zpracovat dokumentaci pro provádění stavby
s náležitostmi dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.
12. Po dokončení stavby bude ve smyslu 122 stavebního zákona včas požádáno o vydání
kolaudačního souhlasu. Zádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle
přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; bude obsahovat i
předepsané přílohy, zejména pak
protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
geodetické zaměření provedené stavby na podkladu ověřeného situačního výkresu
včetně zaměření výškového
výchozí revizní zpráva elektrického vedení
doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
dokumentace skutečného provedení stavby I x; pokud dojde k odchylkám proti
tomuto územnímu rozhodnutí nebo ověřené dokumentac předkládá se 2 x
závazná stanoviska k užívání stavby: Městský úřad Blansko, odbor životního
prostřed Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní
pracoviště Blansko
-

-

-

-

-

-

-

13. K případné závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady,
zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
-
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-

stavební deník originál
-

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na
základě kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Užívání nebo umožnění užívání uvedené stavby bez kolaudačního souhlasu Jak výše
uvedeno, popř. bez kolaudačního rozhodnutí, Je přestupkem podle 178 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona. Za uvedené jednání se ukládá pokuta do 1 000 000 Kč.
Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude stavba prokazatelně zahájena.
Odůvodnění
Dne 23.10.2019 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
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, 542/27v
katastrálním území Spešov. Žádost podala společnost E.ON Distribuce, as., IČO 28085400,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1, kterou zastupuje
společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s.r.o., ICO 43420222, Růžové náměstí 2568/2,
680 01 Boskovice.
-

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 22.11.2019 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 odstupy
navržené stavby od okolních hranic pozemků. Zahrnuje:
-

-

-

-

podle odst.1 písma) žadatele společnost E.ON Distribuce, as., Ičo 28085400, F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
—

podle odst.1 písm.b) obec Spešov, jelikož záměr leží na území obce Spešov
podle odst.2 písm.a) vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena; s výjimkou
žadatele jde o vlastníky pozemků parc. č.: 542/8 (Ing. Pavel Chlup, nar. 22.03.1955,
bytem Spešov 189, 679 02 Spešov), parc. č. 53 (Bc. Kamil Kuběna, nar. 28.07.1989, Na
Výsluní č.p. 342, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí), parc. č. 542/28 (Ing. Pavel Chlup, nar.
28.04.1985, Spešov č.p. 5, 679 02 Rájec-Jestřebí), parc. č. 542/23 (společnost Kalcit
s.r.o., ICO 26245311, Třískalova čp. 902/iDa, Lesná, 638 00 Brno 38), parc. č. 444
(Stanislav Kupka, nar. 01.01.1948, Spešov čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí, Hana
Kupková, nar. 11.10.1949, Spešov čp. 64,67902 Rájec-Jestřebí, Stanislav Kupka, nar.
19.11.1967, Spešov čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí, Ludmila Kupková, nar. 17.08.1967,
Spešov č.p. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí), parc. č. 2, 4, 6/1, 7, 54/1, 439/1, 441/9, 542/25
(obec Spešov, lCO 70287066, Spešov čp. 22, 679 02 Rájec-Jestřebí), parc. č. 438,
542/3 (Petr Kupka, nar. 07.10.1971, Spešov č.p. 201, 679 02 Rájec-Jestřebí), parc. č.
542/27 (Josef Pavlů, nar. 11.04.1963, Dvorská č.p. 1844/48,67801 Blansko 1).
podle odst.2 písm.a) osoby, které mají k pozemku s navrženou stavbou jiné věcné právo;
jde o pozemky č. 2, 6/1, 439/1, 441/9, 542/3 v katastrálním území Spešov a společnosti
EON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské
Budějovice 1 a společnost GasNet, s.r.o. ičo 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 40001
Ustí nad Labem
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-

-

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 parc. č. 55,
57, 42, 43, 58, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 9, 6/2, 1, 3, 441/10, 442/2, 443, 437/4, 437/3,
437/2, 542/1 4, 435, 542/26, 542/29, 8 v katastrálním území Spešov
podle předchozí odrážky jde také o vlastníky a správce dotčených vodního toku a
inženýrských sítí Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130
00 Praha 3-Zižkov, GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2, Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, 17. listopadu čp. 138/14,
680 01 Boskovice, Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast Povodí Dyje,
Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8
-

-

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny. Všechny uvedené pozemky leží v katastrálním území Spešov, adresní
údaje účastníků řízení jsou v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
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 vydanou
územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování (zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Zjistil
rovněž, 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 rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• závazně stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-121-7/2POKR-2019 z 15.07.207 9
• závazné stanovisko KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM
41519/2019/BKIHOK z 02.08.2019
• stanovisko MěÚ Blansko, odboru ŽP, .j. MBK 39856/2019 z30.07.2019, č.j. MBK
39943/2019/ZP/Su z 30.07.2019
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení ÚP a RR jako orgánu
územního plánování č.j. ÚP NS
Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto územním
rozhodnutím nic nemění.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených vodního
toku a 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 15 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,
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podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém
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.
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 odboru stavební úřad

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

. .:.1:.

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. I písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 25.10.2019.
Přílohy
Ověřená dokumentace (obdrží žadatel a obec Spešov po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí)
Doručí se:
Žadatel (doručenka)
1. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IDDS: w9r37gc
sídlo: Růžové náměstí č.p. 2568/2, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice 1
Účastníci řízení (doručenky)
2. Ing. Pavel Chlup, Spešov č.p. 189, 679 02 Rájec-Jestřebí
3. Bc. Kamil Kuběna, Na Výsluní č.p. 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 č.p. 902/lOa, Lesná, 638 00 Brno 38
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6. Stanislav Kupka, Spešov Čp. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí
7. Hana Kupková, Spešov č.p. 64, 679 02 Rájec-Jestřebí
8. Stanislav Kupka, Spešov č.p. 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 Č.p. 201, 679 02 Rájec-Jestřebí
12. Josef Pavlů, Dvorská Čp. 1844/48, 678 01 Blansko 1
13. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 7
14. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská Čp. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich
15. Pozemky parc. Č. 55, 57, 42, 43, 58, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 9, 6/2, 1, 3,441/10, 442/2,
443, 437/4, 437/3, 437/2, 542/1 4, 435, 542/26, 542/29, 8 v katastrálním území Spešov
U, 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
16. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská Čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
17. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská Čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
18. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01 Boskovice
19. Lesy České republiky, sp., Správa toků oblast Povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova Č.p. 7 106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8
-

Dotčené orgány
20. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova čp. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno 2
21. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky Čp. 1316/1, 678 07
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
—

-

-
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