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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 
až §90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále 
jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.6.2021 podal 

ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha, kterého zastupuje na 
základě plné moci ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52  
Praha 10 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto: 

 

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 v režimu 
zákona podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o urychlení výstavby") toto 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

V416-sdružené vedení s V5592/3  

(dále jen "stavba") 

 

 

Pozemky, na kterých má být stavba umístěna (dále jen „pozemky pod stavbou“) 
v katastrálních územích:  

parc. č. 2643, 2654, 2655/1, 2824, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3193, 3194, 3236/1, 3237/1, 
3238/1, 3239/1, 3240/1, 3241/1, 3242/1,3243/1, 3243/2, 3244/1, 3245/1, 3246/1, 3247/1, 
3248/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3253/1, 3254/1, 3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258, 3259, 
3260 v katastrálním území Jaroměřice,  

 

parc. č. 4040, 4050, 4051, 4210, 4211/1,4211/2 4212, 4213, 4220, 4222, 4227, 4228, 4229, 
4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4256, 4257, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268,  
4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4359/1, 4853, 4854/1, 4859, 
4860, 4861, 4896, 4900, 4901, 4902, 4906, 4946/1,  4947, 4975,  4978, 4984, 4985, 4986, 
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4987, 4989, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 5012, 5059, 5060, 5076, 5101, 5102, 
5103, 5130, 5192, 5193, 5194, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5235, 5360, 5374, 5376, 5377, 
5395, 5397, 5418, 5423, 5424, 5425, 5426, 5442, 5443, 5444, 5445, 5451, 5466, 5467, 5468, 
5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 
5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5515, 5517, 5518, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 
5534, 5535, 5536, 5578, 5579, 5581, 5582  v katastrálním území Konice 

parc. č. 4127/1, 4132, 4134, 4135, 4156, 4181, 4183, 4189, 4190, 4191, 4193, 4210, 4211, 
4212, 4213, 4248, 4249, 4250, 4260, 4261, 4262, 4263, 4282, 4283, 4284, 4638, 4654/1, 4655, 
4656, 4657, 4658, 4665,  4672, 4680, 4682, 4683, 4685 v katastrálním území Skřípov 

parc.č. 201/4, 201/14, 201/15, 201/29, 201/31, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 250/3, 250/9, 
250/10,  250/12,  252/1, 252/2, 255, 264, 267/5, 341, 342, 343, 344, 360/13, 366, 367, 368, 
373/8, 373/9, 373/10, 384, 385/1, 385/2, 402, 406, 407, 408, 409, 439/1, 445, 446, 447, 448/1, 
448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 488/1, 648, 649, 650, 652, 661/4, 661/6, 661/7, 665, 685, 686/5, 
686/7, 691/1, 692, 694, 697/1, 697/2, 697/3,  700/1, 728/17, 728/28, 737/1, 1596 v katastrálním 
území Uhřice u Boskovic 

parc. č. 193/19, 193/21, 193/22,  665/77, 665/78, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 751/12, 
751/13,  751/16, 751/17, 751/18, 751/19, 784/57, 784/62, 784/77, 784/78, 784/79, 784/82, 
784/83, 784/84,  784/96, 784/105, 784/107, 784/139, 784/140, 784/141, 784/142, 784/143, 
784/144, 784/145, 784/146,  784/150, 784/151, 784/152, 784/153, 784/154, 784/155, 784/156, 
784/157, 784/158, 784/159, 784/160, 784/161, 784/162, 784/171, 784/172, 784/173, 784/174, 
784/175, 784/184, 784/190, 785/1, 785/2, 785/3,  785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 
785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 
785/24, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 
810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 810/18, 810/19, 810/20, 810/21,   810/24, 815/9, 
815/10, 815/11, 816/7, 816/8, 816/16, 816/17, 816/86, 853, 874/1, 921/29, 921/30, 921/31,  v 
katastrálním území Úsobrno 

parc. č. 1935/1, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 
1935/12,  1935/14, 1935/16, 1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21,  1935/24, 1935/25,  
1935/27, 1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32 v katastrálním území Velké Opatovice.  

 

Umístění stožárových míst: 

Stožárové místo                          parc.č.                   k.ú. 

924     402, 737/1   Uhřice u Boskovic 

927     751/16,751/17, 751/18 Úsobrno 

928    3186    Jaroměřice 

    665/77    Úsobrno 

    2654    Jaroměřice 

    670/2,665/78   Úsobrno 

957    4859    Konice 

928    2654, 3186   Jaroměřice 

    665/77, 665/78, 670/2 Úsobrno 

929    3185, 3186   Jaroměřice 

930    3194, 3248/1   Jaroměřice 

931    3242/1, 3243/1  Jaroměřice 

932    3249/1    Jaroměřice 

933    3256/1    Jaroměřice 

944    4261, 4273,    Konice 
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945    4276, 4277, 5581, 5582 Konice 

946    4213, 5530   Konice 

947    4230, 4231, 4234  Konice 

948    5494, 5497   Konice 

949    4051, 5484, 5485  Konice 

950    5466    Konice 

951    5425, 5426   Konice 

952    5397    Konice 

953    5374, 5377   Konice 

954    5235, 5360   Konice 

955    5193    Konice 

956    5076, 5101, 5102, 5360 Konice 

957    4859    Konice 

958    4359/1, 4896   Konice 

936    4127/1    Skřípov 

937    4183    Skřípov 

938    4189    Skřípov 

939    4193    Skřípov 

940    4248    Skřípov 

941    4261    Skřípov 

942    4263    Skřípov 

943    4283    Skřípov 

917    209    Uhřice u Boskovic 

918    212,214,649   Uhřice u Boskovic  

919    215    Uhřice u Boskovic 

920    250/3, 255   Uhřice u Boskovic   

921    368    Uhřice u Boskovic 

922    360/13, 373/8, 373/9, 385/2 Uhřice u Boskovic    

    686/5, 686/7 

923    406,407   Uhřice u Boskovic  

924    402, 737/1   Uhřice u Boskovic 

925    810/12, 810/13, 785/16 Úsobrno 

    785/17, 785/2 

926    784/161, 784/162, 784/172 Úsobrno  

    784/190 

927    751/16, 751/17, 751/18 Úsobrno 

934    193/19    Úsobrno 

935    193/19    Úsobrno 

915    1935/10, 1935/11   Velké Opatovice 
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916    1935/28   Velké Opatovice 

 

 

Ochranné pásmo zasahuje na pozemky pod stavbou a dále na tyto pozemky: 

parc. č. 2615/7, 2644, 3187/1, 3188/1, 3189/1, 3190/1, 3191/1, 3192/1, 3195, 3255/2, 3256/2, 
3257/2, 3261 v katastrálním území Jaroměřice 

parc. č. 501/1, 501/3, 4039, 4049, 4219, 4264, 4267, 4866, 4903, 4904, 4907, 4974, 4982, 
4983, 4988, 5100, 5129, 5146, 5190, 5191, 5373, 5375, 5378, 5396, 5398, 5400, 5419, 5446, 
5469, 5519, 5520, 5521, 5526, 5537, 5580, 5583 v katastrálním území Konice 

parc. č. 4188, 4252 v katastrálním území Skřípov 

parc. č. 201/32, 213/2, 250/7, 256, 263, 267/15, 365, 383, 728/33, 738 v katastrálním území 
Uhřice u Boskovic 

parc. č. 665/79, 670/7, 670/8, 691, 751/11, 751/15, 751/20, 751/21, 784/63, 784/85, 784/108,  
784/116, 784/129, 784/147, 784/148, 784/149, 784/169, 784/170, 784/176, 784/177, 784/178, 
785/25, 785/26, 785/27, 785/28, 810/22, 810/23, 816/6, 816/9, 816/15, 816/18, 921/28, 921/32, 
921/33, v katastrálním území Úsobrno 

 

Soupis majitelů sousedních pozemků, kteří jsou bráni jako účastníci řízení podle § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
4908, 1864/1, 1919, 4038, 4041, 4044, 4045, 4046, 4048, 4052, 408/2, 4214, 4215, 4216, 
4218, 4221, 4223, 4225, 4232, 4238, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 
4249, 4250, 4251, 4255, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4266, 4269, 4274, 4281, 4282, 4286, 4287, 
4288/3, 4319, 4330, 4356, 4357, 4358,  4359/2, 4396, 4718, 475/4, 4769/1, 4800, 4810, 4811, 
4812, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4835, 4836, 4838, 4839, 4846, 4849, 
4850, 4851, 4852, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/4, 4855/6, 4856, 4857, 4858, 4862, 4863, 
4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4897, 4898, 4899, 
4905, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4935, 4936, 4937, 
4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/2, 4946/3, 4948, 4949/1, 4950, 4956, 
4964, 4976/1, 4977, 4979, 4980, 4981, 4990, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5032, 5039, 5040, 5045/1, 5045/2, 5047, 5048, 5050, 
5052, 5054, 5056/1, 5057, 5068, 5069, 5072, 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 
5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 
5099, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 
5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 
5152, 5153, 5154, 5162, 5163, 5165, 5168, 5170, 5176, 5178, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 
5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 
5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5249, 5250, 
5251, 5252, 5253, 5309, 5359, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 
5371, 5372, 5379, 5380, 5381, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5399,  5401, 5402, 5403, 
5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5420, 
5421, 5422, 5427, 5428, 5429, 5430, 5439, 5440, 5447,  5448, 5449, 5450, 5459, 5460, 5461, 
5462, 5463, 5464, 5465, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5482, 5495, 5496, 5498, 5499, 5500, 
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5516, 
5522, 5523, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 558, 5584, 5585, 
5586, 5587, 5588, 5589, 560/1, 5623, 5624, k.ú. Konice 
 
 
Parc.č. 1498, 1501, 1502, 1503, 1581 k.ú. Budětsko 
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Parc.č.1384 ,1387, 1389, 1393, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422, 1425, 1458, 1459, 1460, 
1461, 1462, 1471 k.ú. Křemenec 
 
Parc.č.2228/2, 2281, 2285/17, 2613, 2615/2, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2635/3, 2653/2, 2653/3, 
2655/2, 2655/3, 2668, 2703, 2825/4, 2837/1, 2854/66, 3179, 3180, 3181, 3192/2, 3196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229, 
3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236/2, 3237/2, 3238/2, 3239/2, 3240/2, 3241/2, 3242/2, 
3243/3, 3243/4, 3244/2, 3245/2, 3246/2, 3247/2, 3248/2, 3249/2, 3250/2, 3251/2, 3252/2, 
3253/2, 3254/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/2, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 
3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 
3289, 3290  k.ú Jaroměřice 
 
Parc.č. 4056 , 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4072, 4073, 4074, 
4075, 4079, 4080, 4081, 4082, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4094, 4095, 4096, 
4097, 4098, 4099, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4125, 4126, 4127/2, 4127/3, 
4127/4, 4127/5, 4128, 4129, 4130, 4131, 4133, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4143, 
4144, 4145, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4174, 4176, 4177, 
4178, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4200, 4201, 4202, 
4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4214, 4215, 4216, 4217, 4223, 4228, 4230, 4231, 
4232, 4233, 4235, 4236, 4238, 4239, 4240, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 
4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 
4271, 4272, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288, 4293, 443, 4562, 4634, 
4635, 4636, 4637, 4639, 4649, 4653, 4654/2, 4659, 4660, 4661, 4666, 4667, 4669, 4670, 4673, 
4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4681, 4684, 4686, 4687, 4738, 4772, 4773, 4775, 4776, 
4810, 4812, 560, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 819, 827, 844, 853, 855, 858, 859, 
860 k.ú. Skřípov 
 
Parc.č. 2044, 2048, 2049  k.ú. Šubířov 
 
Parc.č. 105, 1204/2, 1205/1, 1205/11, 1208/5, 124, 131, 136/1, 137/1, 138, 140/1, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 1501/56, 1515/1, 1518, 1540/1, 1540/2, 160, 160/6, 160/7, 160/8, 161, 
1625/10, 1625/25, 1627, 1638/1, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 176, 18, 198, 199, 201/1, 
201/11, 201/12, 201/13, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 
201/24, 201/25, 201/28, 201/30, 201/5, 201/7, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 210, 213/1, 219, 
221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/11, 250/2, 250/6 250/8, 
251, 261, 267/1, 267/12, 267/17, 267/19, 280/1, 311, 330/10, 330/3, 333, 335/1, 335/2, 337/3, 
337/5, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360/1, 
360/10, 360/12, 360/14, 360/15, 360/18, 361, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/11, 373/13, 
373/14, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6 373/7, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 
388, 389, 390, 391, 393, 394, 400/13, 400/15, 403/1, 403/2, 404, 405, 411, 414, 415, 418/1, 
42/1, 42/3, 424/1, 424/8, 424/9, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 429/1, 429/2, 430/2, 436, 
439/11, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 441, 442, 443, 444, 488/2, 489, 490/10, 
490/2, 490/4, 490/5, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 493/8, 495/32, 495/34, 576/2, 577/1, 577/2, 
578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 588, 589/2, 59, 632, 633, 645, 647, 651, 653/1, 
653/2, 654, 661/3, 661/5, 664, 666, 667, 668, 673, 677, 678, 682, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 
686/4, 686/6, 688/5, 688/6, 690, 691/2, 698, 699/2, 700/2, 701, 709, 712/2, 718, 728/18, 
728/25, 728/26, 728/27, 728/8, 728/8, 728/9, 739, 740, 85 k.ú Uhřice u Boskovic  
 
Parc.č. 115/1, 119/6, 12, 122/1, 124/1, 129/1, 129/3, 13, 131/1, 131/2, 131/3, 136/3, 15/1, 16, 
193/20, 2/1, 204, 205, 24/2, 243, 25, 559, 625/1, 670/13, 670/14, 689, 751/1, 751/10, 751/14, 
751/26, 751/27, 751/28, 751/29, 751/30, 784/103, 784/104, 784/106, 784/111, 784/113, 
784/132, 784/133, 784/134, 784/135, 784/136, 784/137, 784/138, 784/163, 784/164, 784/165, 
784/165, 784/166, 784/167, 784/168, 784/179, 784/191, 784192, 784/193, 784/59, 784/6, 
784/60, 784/61, 784/64, 784/65, 784/66, 784/76, 784/80, 784/81, 784/95, 784/97, 784/98,  
784/99, 785/6, 810/25, 810/26, 810/27, 810/28, 815/12, 815/4, 816/1, 816/10, 816/11, 816/12, 
816/13, 816/14, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 
816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 
816/4, 816/5, 816/85, 816/87, 816/88, 816/94, 816/95, 816/96, 817/3, 828/6, 849/1, 852, 854, 
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855, 856, 867/10, 867/12, 867/26, 867/27, 867/29, 867/34, 867/35, 867/37, 867/40, 867/45, 
867/6, 874/2, 875/1, 892/1, 910, 915, 921/16, 921/17, 921/19, 921/26, 921/27, 921/34, 921/35, 
921/36, 921/37, 921/38, 921/58, 948 k.ú. Úsobrno  
 
Parc.č.1934, 1935/13, 1935/15, 1935/2, 1935/23, 1935/26, 1935/33, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 
1936/4 k.ú. Velké Opatovice  
  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o výstavbu liniové stavby – sdruženého nadzemního elektrického vedení 1 x 400kV + 
2 x 110kV, které je označeno jako V416/5592/5593. 

Toto vedení bude vystavěno ve stávající trase nadzemního elektrického vedení ZVN V416 v 
úseku p.b. 915-958 (dále jen „stávající vedení"). Stávající vedení spojuje transformovny TR 

Mírovka a TR Prosenice, záměrem je však dotčen pouze úsek o délce 15,162 km.  

Projektová dokumentace řeší demontáž stávajícího vedení 1x400 kV ve výše uvedeném úseku 
a výstavbu nového sdruženého vedení 1x400 kV + 2x110 kV vč. napojení na stávající 
jednoduchou trasu ZVN na stožárech č. 914 a 958A (tyto „koncové" stožáry budou předem 
vyměněny za nové v rámci jiné investiční akce žadatele).  

Ze stávajících stožárových konstrukcí typu Portál bude vedení V416 v rozpětí 914-915 
přemístěno na pravou stranu (ve směru číslování vedení) na nové stožárové konstrukce typu 
Dunaj_s. 

Od podpěrného bodu č. 915 pak dále pokračuje úsek sdruženého vedení V5592/5593 vlevo a 
V416 vpravo ve směru číslování vedení. Sdružené vedení je ukončeno na p.b. 958, kde z nové 
stožárové konstrukce typu Dunaj_s bude vedení V416 opět pokračovat na stávající stožárovou 
konstrukci p.b. 958A typu Portál.  

V úseku mezi st. č. 915 a 958 předmětný záměr obsahuje nové dvojité vedení 110 kV V5592 a 
V5593, avšak fyzicky dojde k natažení vodičů VVN vč. zemnicího lana v tomto úseku 
distributorem až v okamžik realizace samostatné akce, která bude řešit mimo jiné i napojení 
vedení V5592/5593 na stožáry přenosové soustavy č. 915 a 958 v rozpětích 914-915 a 958-
958A.  

Úsek sdruženého vedení byl navržen s ohledem na maximální využití trasy a stožárových míst 
stávajícího vedení. Stožáry sdruženého vedení budou situovány do stávajících stožárových 
míst vyjma p.b. 924, 927, 928 a 957. U těchto stožárových míst dochází z důvodu technické 
optimalizace vedení k jejich posunu dle níže přiložené tabulky. Počet nových stožárů je shodný 
s počtem stožárů stávajících. 

 

Číslo stožáru                       Posun                         Důvod posunu  

924   V trase o 8 m ve směru Číslování.    potok  

927   V trase o 10 m proti směru číslování.   plynovod  

928   V přímce st. Č. 928-930 o 15 m proti směru  

číslování. Tím se osa vedení 925-928 posune  

o max. 0,9 m mimo původní osu.    potok  

957  V trase o 168,3 m ve směru číslování   optimalizace výšky vedení  

        nad terénem  

 

Trasa vedení je umístěna převážně v zemědělské krajině a částečně v lesním průseku. 
Prochází morfologicky členitým územím Drahanské vrchoviny, s rozpětím nadmořských výšek 
360 m n. m. — 615 m n. m., kde několikrát překonává významná převýšení. Trasa vedení je 
patrná z výkresové dokumentace části C. Situační výkresy.  

Předmětem územního řízení je výstavba sdruženého vedení v úseku stávající liniové stavby 
nadzemního elektrického vedení. V rámci stavby budou v tomto úseku kompletně demontovány 
stávající stožárové konstrukce jednoduchého vedení a tyto budou nahrazeny novými 
stožárovými konstrukcemi sdruženého vedení. Nové stožárové konstrukce budou koncipovány 
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jako samostatné vedení ZVN + VVN. Podrobný popis koncepce vedení je popsán v kapitole 
B.2.3. Základní technický popis staveb.  

Principem sdruženého vedení je vytvoření tzv. energetického koridoru — souběhu dvou typů 
elektrických vedení, ZVN a VVN (tj. přenosové a distribuční soustavy) jejichž dvě samostatná 
ochranná pásma se budou překrývat. Podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon)  je ochranné pásmo vedení ZVN 400 kV stanoveno svislým průmětem ve vzdálenosti 20 
m od krajního vodiče vedení ZVN, pro vedení VVN 110 kV je ochranné pásmo stanoveno 
svislým průmětem ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče vedení VVN. Ochranné pásmo 
stávajícího vedení 400 kV je 25 m od krajního vodiče trojsvazku. V rámci nové trasy dojde ke 
zúžení stávajícího ochranného pásma vedení ze 72,4 m na 61,2 m.  

Provedení sdruženého vedení umožňuje umístění vedení ZVN a VVN na stejnou stožárovou 
konstrukci, takto dochází k maximálnímu využití stávajícího koridoru nadzemního vedení a 
nedochází k dalšímu zatěžování území. Sdružené vedení zajišťuje optimální prostorové 
uspořádání jednotlivých vedení a redukuje jejich ochranná pásma v místech společného 
souběhu. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

 

Stavba bude umístěna  : 

parc. č. 2643, 2654, 2655/1, 2824, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3193, 3194, 3236/1, 3237/1, 
3238/1, 3239/1, 3240/1, 3241/1, 3242/1,3243/1, 3243/2, 3244/1, 3245/1, 3246/1, 3247/1, 
3248/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3253/1, 3254/1, 3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258, 3259, 
3260 v katastrálním území Jaroměřice,  

 

parc. č. 4040, 4050, 4051, 4210, 4211/1,4211/2 4212, 4213, 4220, 4222, 4227, 4228, 4229, 
4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4256, 4257, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268,  
4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4359/1, 4853, 4854/1, 4859, 
4860, 4861, 4896, 4900, 4901, 4902, 4906, 4946/1,  4947, 4975,  4978, 4984, 4985, 4986, 
4987, 4989, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 5012, 5059, 5060, 5076, 5101, 5102, 
5103, 5130, 5192, 5193, 5194, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5235, 5360, 5374, 5376, 5377, 
5395, 5397, 5418, 5423, 5424, 5425, 5426, 5442, 5443, 5444, 5445, 5451, 5466, 5467, 5468, 
5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 
5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5515, 5517, 5518, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 
5534, 5535, 5536, 5578, 5579, 5581, 5582  v katastrálním území Konice 

parc. č. 4127/1, 4132, 4134, 4135, 4156, 4181, 4183, 4189, 4190, 4191, 4193, 4210, 4211, 
4212, 4213, 4248, 4249, 4250, 4260, 4261, 4262, 4263, 4282, 4283, 4284, 4638, 4654/1, 4655, 
4656, 4657, 4658, 4665,  4672, 4680, 4682, 4683, 4685 v katastrálním území Skřípov 

parc.č. 201/4, 201/14, 201/15, 201/29, 201/31, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 250/3, 250/9, 
250/10,  250/12,  252/1, 252/2, 255, 264, 267/5, 341, 342, 343, 344, 360/13, 366, 367, 368, 
373/8, 373/9, 373/10, 384, 385/1, 385/2, 402, 406, 407, 408, 409, 439/1, 445, 446, 447, 448/1, 
448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 488/1, 648, 649, 650, 652, 661/4, 661/6, 661/7, 665, 685, 686/5, 
686/7, 691/1, 692, 694, 697/1, 697/2, 697/3,  700/1, 728/17, 728/28, 737/1, 1596 v katastrálním 
území Uhřice u Boskovic 

parc. č. 193/19, 193/21, 193/22,  665/77, 665/78, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 751/12, 
751/13,  751/16, 751/17, 751/18, 751/19, 784/57, 784/62, 784/77, 784/78, 784/79, 784/82, 
784/83, 784/84,  784/96, 784/105, 784/107, 784/139, 784/140, 784/141, 784/142, 784/143, 
784/144, 784/145, 784/146,  784/150, 784/151, 784/152, 784/153, 784/154, 784/155, 784/156, 
784/157, 784/158, 784/159, 784/160, 784/161, 784/162, 784/171, 784/172, 784/173, 784/174, 
784/175, 784/184, 784/190, 785/1, 785/2, 785/3,  785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 
785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 
785/24, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 
810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 810/18, 810/19, 810/20, 810/21,   810/24, 815/9, 
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815/10, 815/11, 816/7, 816/8, 816/16, 816/17, 816/86, 853, 874/1, 921/29, 921/30, 921/31,  v 
katastrálním území Úsobrno 

parc. č. 1935/1, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 
1935/12,  1935/14, 1935/16, 1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21,  1935/24, 1935/25,  
1935/27, 1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32 v katastrálním území Velké Opatovice.  

 

Umístění stožárových míst: 

Stožárové místo                          parc.č.                   k.ú. 

924     402, 737/1   Uhřice u Boskovic 

927     751/16,751/17, 751/18 Úsobrno 

928    3186    Jaroměřice 

    665/77    Úsobrno 

    2654    Jaroměřice 

    670/2,665/78   Úsobrno 

957    4859    Konice 

928    2654, 3186   Jaroměřice 

    665/77, 665/78, 670/2 Úsobrno 

929    3185, 3186   Jaroměřice 

930    3194, 3248/1   Jaroměřice 

931    3242/1, 3243/1  Jaroměřice 

932    3249/1    Jaroměřice 

933    3256/1    Jaroměřice 

944    4261, 4273,    Konice 

945    4276, 4277, 5581, 5582 Konice 

946    4213, 5530   Konice 

947    4230, 4231, 4234  Konice 

948    5494, 5497   Konice 

949    4051, 5484, 5485  Konice 

950    5466    Konice 

951    5425, 5426   Konice 

952    5397    Konice 

953    5374, 5377   Konice 

954    5235, 5360   Konice 

955    5193    Konice 

956    5076, 5101, 5102, 5360 Konice 

957    4859    Konice 

958    4359/1, 4896   Konice 

936    4127/1    Skřípov 

937    4183    Skřípov 

938    4189    Skřípov 



Č.j. KON   4478/2022 str. 9 

 
939    4193    Skřípov 

940    4248    Skřípov 

941    4261    Skřípov 

942    4263    Skřípov 

943    4283    Skřípov 

917    209    Uhřice u Boskovic 

918    212,214,649   Uhřice u Boskovic  

919    215    Uhřice u Boskovic 

920    250/3, 255   Uhřice u Boskovic   

921    368    Uhřice u Boskovic 

922    360/13, 373/8, 373/9, 385/2 Uhřice u Boskovic    

    686/5, 686/7 

923    406,407   Uhřice u Boskovic  

924    402, 737/1   Uhřice u Boskovic 

925    810/12, 810/13, 785/16 Úsobrno 

    785/17, 785/2 

926    784/161, 784/162, 784/172 Úsobrno  

    784/190 

927    751/16, 751/17, 751/18 Úsobrno 

934    193/19    Úsobrno 

935    193/19    Úsobrno 

915    1935/10, 1935/11   Velké Opatovice 

916    1935/28   Velké Opatovice 

 

Ochranné pásmo zasahuje na pozemky, na nichž je stavba umístěna a dále na tyto 
pozemky: 

parc. č. 2615/7, 2644, 3187/1, 3188/1, 3189/1, 3190/1, 3191/1, 3192/1, 3195, 3255/2, 3256/2, 
3257/2, 3261 v katastrálním území Jaroměřice 

parc. č. 501/1, 501/3, 4039, 4049, 4219, 4264, 4267, 4866, 4903, 4904, 4907, 4974, 4982, 
4983, 4988, 5100, 5129, 5146, 5190, 5191, 5373, 5375, 5378, 5396, 5398, 5400, 5419, 5446, 
5469, 5519, 5520, 5521, 5526, 5537, 5580, 5583 v katastrálním území Konice 

parc. č. 4188, 4252 v katastrálním území Skřípov 

parc. č. 201/32, 213/2, 250/7, 256, 263, 267/15, 365, 383, 728/33, 738 v katastrálním území 
Uhřice u Boskovic 

parc. č. 665/79, 670/7, 670/8, 691, 751/11, 751/15, 751/20, 751/21, 784/63, 784/85, 784/108,  
784/116, 784/129, 784/147, 784/148, 784/149, 784/169, 784/170, 784/176, 784/177, 784/178, 
785/25, 785/26, 785/27, 785/28, 810/22, 810/23, 816/6, 816/9, 816/15, 816/18, 921/28, 921/32, 
921/33, v katastrálním území Úsobrno 
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Soupis majitelů sousedních pozemků, kteří jsou bráni jako účastníci řízení podle § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
4908, 1864/1, 1919, 4038, 4041, 4044, 4045, 4046, 4048, 4052, 408/2, 4214, 4215, 4216, 
4218, 4221, 4223, 4225, 4232, 4238, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 
4249, 4250, 4251, 4255, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4266, 4269, 4274, 4281, 4282, 4286, 4287, 
4288/3, 4319, 4330, 4356, 4357, 4358,  4359/2, 4396, 4718, 475/4, 4769/1, 4800, 4810, 4811, 
4812, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4835, 4836, 4838, 4839, 4846, 4849, 
4850, 4851, 4852, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/4, 4855/6, 4856, 4857, 4858, 4862, 4863, 
4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4897, 4898, 4899, 
4905, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4935, 4936, 4937, 
4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/2, 4946/3, 4948, 4949/1, 4950, 4956, 
4964, 4976/1, 4977, 4979, 4980, 4981, 4990, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5032, 5039, 5040, 5045/1, 5045/2, 5047, 5048, 5050, 
5052, 5054, 5056/1, 5057, 5068, 5069, 5072, 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 
5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 
5099, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 
5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 
5152, 5153, 5154, 5162, 5163, 5165, 5168, 5170, 5176, 5178, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 
5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 
5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5249, 5250, 
5251, 5252, 5253, 5309, 5359, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 
5371, 5372, 5379, 5380, 5381, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5399,  5401, 5402, 5403, 
5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5420, 
5421, 5422, 5427, 5428, 5429, 5430, 5439, 5440, 5447,  5448, 5449, 5450, 5459, 5460, 5461, 
5462, 5463, 5464, 5465, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5482, 5495, 5496, 5498, 5499, 5500, 
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5516, 
5522, 5523, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 558, 5584, 5585, 
5586, 5587, 5588, 5589, 560/1, 5623, 5624, k.ú. Konice 
 
 
Parc.č. 1498, 1501, 1502, 1503, 1581 k.ú. Budětsko 
 
Parc.č.1384 ,1387, 1389, 1393, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422, 1425, 1458, 1459, 1460, 
1461, 1462, 1471 k.ú. Křemenec 
 
Parc.č.2228/2, 2281, 2285/17, 2613, 2615/2, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2635/3, 2653/2, 2653/3, 
2655/2, 2655/3, 2668, 2703, 2825/4, 2837/1, 2854/66, 3179, 3180, 3181, 3192/2, 3196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229, 
3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236/2, 3237/2, 3238/2, 3239/2, 3240/2, 3241/2, 3242/2, 
3243/3, 3243/4, 3244/2, 3245/2, 3246/2, 3247/2, 3248/2, 3249/2, 3250/2, 3251/2, 3252/2, 
3253/2, 3254/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/2, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 
3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 
3289, 3290  k.ú Jaroměřice 
 
Parc.č. 4056 , 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4072, 4073, 4074, 
4075, 4079, 4080, 4081, 4082, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4094, 4095, 4096, 
4097, 4098, 4099, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4125, 4126, 4127/2, 4127/3, 
4127/4, 4127/5, 4128, 4129, 4130, 4131, 4133, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4143, 
4144, 4145, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4174, 4176, 4177, 
4178, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4200, 4201, 4202, 
4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4214, 4215, 4216, 4217, 4223, 4228, 4230, 4231, 
4232, 4233, 4235, 4236, 4238, 4239, 4240, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 
4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 
4271, 4272, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288, 4293, 443, 4562, 4634, 
4635, 4636, 4637, 4639, 4649, 4653, 4654/2, 4659, 4660, 4661, 4666, 4667, 4669, 4670, 4673, 
4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4681, 4684, 4686, 4687, 4738, 4772, 4773, 4775, 4776, 
4810, 4812, 560, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 819, 827, 844, 853, 855, 858, 859, 
860 k.ú. Skřípov 
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Parc.č. 2044, 2048, 2049  k.ú. Šubířov 
 
Parc.č. 105, 1204/2, 1205/1, 1205/11, 1208/5, 124, 131, 136/1, 137/1, 138, 140/1, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 1501/56, 1515/1, 1518, 1540/1, 1540/2, 160, 160/6, 160/7, 160/8, 161, 
1625/10, 1625/25, 1627, 1638/1, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 176, 18, 198, 199, 201/1, 
201/11, 201/12, 201/13, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 
201/24, 201/25, 201/28, 201/30, 201/5, 201/7, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 210, 213/1, 219, 
221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/11, 250/2, 250/6 250/8, 
251, 261, 267/1, 267/12, 267/17, 267/19, 280/1, 311, 330/10, 330/3, 333, 335/1, 335/2, 337/3, 
337/5, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360/1, 
360/10, 360/12, 360/14, 360/15, 360/18, 361, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/11, 373/13, 
373/14, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6 373/7, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 
388, 389, 390, 391, 393, 394, 400/13, 400/15, 403/1, 403/2, 404, 405, 411, 414, 415, 418/1, 
42/1, 42/3, 424/1, 424/8, 424/9, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 429/1, 429/2, 430/2, 436, 
439/11, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 441, 442, 443, 444, 488/2, 489, 490/10, 
490/2, 490/4, 490/5, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 493/8, 495/32, 495/34, 576/2, 577/1, 577/2, 
578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 588, 589/2, 59, 632, 633, 645, 647, 651, 653/1, 
653/2, 654, 661/3, 661/5, 664, 666, 667, 668, 673, 677, 678, 682, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 
686/4, 686/6, 688/5, 688/6, 690, 691/2, 698, 699/2, 700/2, 701, 709, 712/2, 718, 728/18, 
728/25, 728/26, 728/27, 728/8, 728/8, 728/9, 739, 740, 85 k.ú Uhřice u Boskovic  
 
Parc.č. 115/1, 119/6, 12, 122/1, 124/1, 129/1, 129/3, 13, 131/1, 131/2, 131/3, 136/3, 15/1, 16, 
193/20, 2/1, 204, 205, 24/2, 243, 25, 559, 625/1, 670/13, 670/14, 689, 751/1, 751/10, 751/14, 
751/26, 751/27, 751/28, 751/29, 751/30, 784/103, 784/104, 784/106, 784/111, 784/113, 
784/132, 784/133, 784/134, 784/135, 784/136, 784/137, 784/138, 784/163, 784/164, 784/165, 
784/165, 784/166, 784/167, 784/168, 784/179, 784/191, 784192, 784/193, 784/59, 784/6, 
784/60, 784/61, 784/64, 784/65, 784/66, 784/76, 784/80, 784/81, 784/95, 784/97, 784/98,  
784/99, 785/6, 810/25, 810/26, 810/27, 810/28, 815/12, 815/4, 816/1, 816/10, 816/11, 816/12, 
816/13, 816/14, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 
816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 
816/4, 816/5, 816/85, 816/87, 816/88, 816/94, 816/95, 816/96, 817/3, 828/6, 849/1, 852, 854, 
855, 856, 867/10, 867/12, 867/26, 867/27, 867/29, 867/34, 867/35, 867/37, 867/40, 867/45, 
867/6, 874/2, 875/1, 892/1, 910, 915, 921/16, 921/17, 921/19, 921/26, 921/27, 921/34, 921/35, 
921/36, 921/37, 921/38, 921/58, 948 k.ú. Úsobrno  
 
Parc.č.1934, 1935/13, 1935/15, 1935/2, 1935/23, 1935/26, 1935/33, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 
1936/4 k.ú. Velké Opatovice  
  

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Vedení  bude umístěno na nových stožárových konstrukcích Dunaj_s. Ochranné pásmo bude 
zúženo z původních 72.4 m na 61,2 m díky zvolenému typu stožárové konstrukce a umístění 
vedení 110 kV a 400 KV na stožárové konstrukcí. 

Výška stožáru od terénu bude maximálně 57,8m 

Základová konstrukce patky bude 3 m pod terénem, v případě nevyhovujících podmínek bude 
použito zakládání speciální (piloty/mikropiloty). 

 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stacionární liniovou stavbu, může mít vliv na okolí pouze do 
vzdálenosti vymezeného ochranného pásma, které činí 61,2 m, které je zakresleno v situaci 
stavby. Všechny osoby dotčené ochranným pásmem byly brány jako účastníci řízení. 
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I. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku 1:10 000 se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

  

II. Podmínky DOSS a účastníků řízení: 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z Vyjádření Správy železnic ze dne 13.1.2021, zn: 
632/2021-SŽ-OŘ OLC-OPS/PrT 

Budou splněny následující podmínky: 

1. Při realizaci akce V416 - sdružené vedení s V5592/3; k.ú. Konice, Dzbel, Jesenec, dojde ke 
styku s telekomunikačním vedením (TK 10xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, 
které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202019886, 1202019887 a 1202019888 ze 
dne 9. 12. 2020 Vám bylo zasláno samostatné (příloha č. 1).  

 

2. Požadujeme před započetím stavby objednat u ČD - Telematika vytýčení tohoto kabelu a v 
případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné projednat 
způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a 
diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní 
organizace.  

 

3. Dojde k dotčení kabelů SSZT. Kabelové trasy jsou vedeny po levé straně ve směru 
kilometráže trati. Zakreslení kabelových tras není k dispozicí. Před započetím prací nutno 
vytýčit kabelové trasy. Objednávku na přesné vytyčení kabelové polohy zašlete v předstihu 14ti 
dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem : hojgrova@spravazeleznic.cz. V 
objednávce uvedte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii 
objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Markovi Hopjanovi, telefon: 
9727 41262 nebo mobil: 601 574 387, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 
dní od vystavení. Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti 
kabelů provádějte ručně! Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, 
která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů 
pojížděním stavebních mechanizmů.  

 

4. Křížení trati musí splňovat podmínky uvedené v předpise SŽDC 54 Železniční spodek.  

 

5. Před realizací prací musí vlastník vedení vn a vvn nebo zhotovitel prací písemně kontaktovat 
správce zařízení ŽD - příslušné OŘ aby projednal postupy prací a požadavky na případné 
výluky kolejí, výluky napětí trakčního vedení a/nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního 
místa za účelem vyloučení poškození nebo omezení funkčnosti zařízení ŽD (např. zařízení 
železničního spodku, železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, 
silnoproudých a trakčních zařízení) a omezení provozování dráhy a drážní dopravy. Kontaktní 
osobou pro zajištění výluky drážní dopravy je pan Pavel Jankrle (tel. kontakt +420 724 157 980)  

 

6. Zhotovitel musí svolat jednání (místní šetření), kterého se zúčastní správci jednotlivých 
dotčených zařízení (Správa tratí - ST, Správa elektrotechniky a energetiky - SEE, Správa 

sdělovací a zabezpečovací techniky - SSZT a zástupce řízení provozu příslušného ❑Ř). Na 

místním šetřeni seznámí zhotovitel dotčené správce zařízení s pracovním místem (železniční 
kilometr - žkm), s technologií prací a časovým harmonogramem prací. Z místního šetření se 
pořídí zápis.  
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7. Pokud zhotovitel nepožaduje výluku kolejí, případně omezení rychlosti jízdy kolem 
pracovního místa, pak o této skutečnosti musí předat místně příslušnému písemné prohlášení, 
které musí být přílohou zápisu z místního šetření.  

 

8. Při realizaci nesmí dojít k ohrožení ani omezení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Po 
dobu provádění prací při křížení s žel. tratí si dodavatel stavby zajistí vhodné dopravní opatření, 
případně výluku na trati.  

 

9. Dodržení podmínek správy elektrotechniky a energetiky (SEE). Před zahájením zemních 
prací je nutné kontaktovat 3. Kratochvíla (tel. kontakt +420 728 856 694)  

 

10. Termín zahájení stavebních prací bude oznámen ST Olomouc - VPS TO Prostějov - pan 
Svatoslav Zedka (M 725 275 436, E Zedka@spravazeleznic.cz). S ním bude dohodnuta 
technologie provádění prací a realizace stavebních prací v blízkosti železniční trati. Budou 
stanoveny podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu, včetně předání 
kontaktů na odpovědného pracovníka zhotovitele prací.  

 

11 Požadujeme dořešit majetkoprávní vztahy k pozemku Správy železnic, státní organizace. 
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Vám zašleme na základě Vaší žádosti 
(kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nedbal, tel. +420 607 061 669, e-mail: 
Nedbal@spravazeleznic.cz). Za povolení zřízení stavby na pozemku Správy železnic, státní 
organizace a za užívání nemovitosti drah při stavbě je investor povinen zaplatit jednorázový 
poplatek ve výši 10.000,-Kč + DPH v základní sazbě dle Směrnice Správy železnic, státní 
organizace č. 85 článek 20 - Výstavba technické infrastruktury v minulosti. Dohodnutá částka 
bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Správy železnic, státní organizace, která 
bude zaslána investorovi. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
zaplacení faktury je nutné provést nejpozději před vydáním povolení. Dočasné zábory budou 
řešeny nájemní smlouvou (Ing. Plutz Jan, email: Plutz@spravazeleznic.cz, tel.: +420 972 241 
319, mobil +420 607 055 865).  

 

12. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 
odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. Na žádost 
stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve 
smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním souhlasu s ohlášenou stavbou příslušným 
stavebním úřadem.  

 

 

13. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem (vč. kopie 
ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, státní organizace, 
OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.  (bylo splněno 
stanovisko Drážního úřadu DUCR-73622/20 EH) 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze souhrnného stanoviska ČD Telematika ze dne 
9.11.2020, č.j.: 1202019887 a souhrnného stanoviska ze dne 9.11.2020, č.j.: 1202019888: 

 

Všeobecné podmínky ochrany:  

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti 
elektronických komunikací. Dotčenou sít' elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u 
ČD - Telematika a.s. vytyčit. Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na 
základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. 
Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání 
vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc 
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IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit 
individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčeni) po telefonické 
dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno 
do tří dnů od data vaši žádosti na vytyčeni, bude do celkové částky za vytyčení připočten 
expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. Žadatel nese veškeré náklady na provedení 
vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje. Po 
vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň 
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, 
popsány rozsah a způsob provedení 

Činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či 
realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím 
ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikaci v majetku Správy železnic, musí 
tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním 
telekomunikačním zařízeni udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z 
jednotlivých ustanoveni řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem 
Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní 
povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., 
o drahách.  

Specifické podmínky Správy železnic: Stavební objekty a provozní soubory zpracované do 
stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku 
Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu 
daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006. Činnosti na 
majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v 
souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě prodeje, 
pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, 
Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou 
podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Správy železnic ze dne 1.12.2020, zn: 
29724/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS: 

Pokud dojde k úpravám elektrického vedení č.V416 mezi železniční tratí Velké Opatovice – 
Šebetov a podpěrou č. 914, bude nutno zažádat Správu železnic, státní organizaci, Oblastní 
ředitelství Brno o nové vyjádření. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Povodí Moravy ze dne 4.1.2020, zn: PM-
49387/2020/5203/IN 

I. Stanovisko správce povodí  

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující stanovisko: 
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod 
a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno 
dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného 
záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. 

 

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem a zároveň upozorňujeme:  

• Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení 
odtokových poměrů v předmětné lokalitě.  
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• Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu, 
zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.  

 

II. Stanovisko přímého správce DVT Uhřický potok IDVT 10188573 a DVT IDVT 10186988.  Z 
hlediska přímého správce vodního toku s předloženým záměrem souhlasíme s předloženou PD 
za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:  

1. Podpěrné body VN musí být umístěny minimálně 6 m od břehové hrany toku. (bylo splněno) 

2. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného 
stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.  

3. Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný 
materiál, jedovaté látky a ropné produkty) ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu 
smyvu do koryta toku.  

4. Započetí stavebních prací požadujeme nahlásit minimálně s týdenním předstihem zástupci 
Povodí Moravy, s. p., provozu Olomouc.  

Upozorňujeme, že majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v 
§52 a v §85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména je povinen dbát o její statickou 
bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji 
proti škodám působených vodou a odchodem ledu.  

III. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů   

Pokud navrženou stavbou dojde k dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví státu s právem 
hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je 
nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetku. Řešení těchto 
majetkoprávních vztahů náleží do kompetence majetkoprávního útvaru závodu Horní Morava 
(U dětského domova 263, Olomouc). Výše uvedenému závodu je nutné podat písemnou žádost 
s následujícím obsahem:  

- popis akce v rámci, které má proběhnout vypořádání, stupeň projektové dokumentace,  

- pozemky, kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., 
úpravy, apod.) — rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),  

- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,  

- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),  

- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,  

- investora stavby, případné plnou moc pro zastupování,  

- doložení vyjádřeni útvaru správy Povodí Moravy, s. p., (útvar 203) k příslušnému stupni PD. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR ze dne 22.1.2021, č.j.: 
LCR942/109059/2021 

LČR souhlasí za splnění následujících podmínek: 

• Realizací akce nesmí být omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných 
právních předpisů, zejména § 49 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití 
manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m od břehové čáry) 
správcem toku a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s.p. (úprava koryta toku) 
požadujeme v místě souběhu sítí s korytem vodního toku jeho umístění ve vzdálenosti 6m od 
břehové čáry. 

• Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat jeho údržbu i 
veškeré opravy dle § 52odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků staveb a 
zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).  
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• V případě křížení vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku.  

• V případě přechodů přes parcelu v majetku LČR, s.p., jsme povinni postupovat podle 
směrnice pro nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit 
podnik Lesy České republiky s. p.. Věcná břemena na tento majetek se vkládají za úplatu. Tato 
úplata je zpravidla jednorázová. Výše úplaty bude stanovena dohodou, a to jednorázově ve výši 
10.000,-Kč za jedno křížení. /Zákon Č. 151/1997 Sb./. V záležitostech týkajících se tohoto 
vyřízení se obraťte na našeho pozemkáře p. Dvořáčka tel. 956 942 238, 724 623 329  

• Výše uvedenou stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod dle nařízení vlády č. 
401/2015 Sb. 

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR ze dne 18.2.2021, 
č.j.:LCR161/002021/2020 

1. Realizací stavby dojde k dotčeni následujících pozemků ve vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR"), v působnosti Lesní správy 
Svitavy (Oblastní ředitelství jižní Morava): 

 

Katastrální 
území 

p.p.č Druh pozemku Způsob ochrany Využití v rámci 
stavby 

Jaroměřice 3186 lesní pozemek PUPFL stožár č. 929 

Jaroměřice 3188/2 lesní pozemek PUPFL příjezd k 929 

Jaroměřice 3188/1 lesní pozemek PUPFL příjezd k 929 

Jaroměřice 3190/2 lesní pozemek PUPFL příjezd k 929 

Jaroměřice 3248/1 lesní pozemek PUPFL stožár č. 930 

Jaroměřice 3239/1 lesní pozemek PUPFL příjezd k 931 

Jaroměřice 3255/1 lesní pozemek PUPFL příjezd k 932 

 

2. S realizací stavby na pozemcích uvedených v bodě i souhlasíme za níže uvedených 
podmínek:  

2.1. U pozemků dotčených stavbou nových stožárů (pozemky p.p.č. 3186 a 3248/1 k.ú. 
Jaroměřice) bude provedeno majetkoprávní vypořádání : investor stavby uzavře s LČR, LS 
Svitavy smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění stožáru) a smlouvu nájemní 
(nájem po dobu výstavby a do provedení zápisu služebnosti do KN) na plochu stožárem zaujaté 
(viz Dokumentace stavby D.5.1).  

2.2. U pozemků uvedených v bodě 1, pokud budou využity při stavbě jako manipulační, 
příjezdové (mimo komunikace) a montážní plochy, uzavře investor s LČR, LS Svitavy ‚i i• 
nájemní smlouvu na pronájem nezbytné nutných částí těchto pozemků po dobu výstavby.  

2.3. Pro využití komunikací na pozemcích s právem hospodařit LČR uzavře investor s LČR 
dohodu o využívání těchto komunikací.  

2.4. Investor zajistí před započetím stavby dočasné odnětí z pozemků určených k PUPFL 
(pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy) u pozemků dle bodu 2.1 a 2.2 a po výstavbě 
trvalé odnětí z pozemků určených k PUPFL (pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy) u 
pozemků dle bodu 2.1. v ploše zaujímané stožárem.  

2.5. LČR, LS Svitavy doporučuje investorovi stavby pro její realizaci provedení zápisu věcného 
břemene — ochranné ho pásma (zúženého dle projektové dokumentace z 72,4 m na 61,2 m). 
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Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR ze dne 30.11.2020, 
č.j.:LCR144/014005/2020 

 

Vyjádření ke stavbě v rámci územní působnosti LČR, s.p., Lesní správy Černá Hora 2.1. 
Realizací výše uvedené stavby budou přímo dotčeny níže uvedené pozemky ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření pro LČR, s.p., v působnosti Lesní správy Černá Hora: 

 

 

katastrální území pozemek p.č. druh pozemku způsob ochrany poznámka 

Úsobrno 193/19 lesní pozemek PUPFL stožár 934,935 

Úsobrno 193/22 lesní pozemek PUPFL stožár 934,935 

Úsobrno 193/21 ostatní plocha PUPFL stožár 934,935 

Úsobrno 853 ostatní plocha  PUPFL stožár 934,935 

Skřípov 4127/1 lesní pozemek PUPFL stožár 936 

Konice 4049 lesní pozemek PUPFL stožár 958 

Konice 4259 lesní pozemek PUPFL stožár 958 

Konice 4270 lesní pozemek PUPFL stožár 958 

Konice 4359/1 lesní pozemek PUPFL stožár 958 

Konice 4896 ostatní plocha PUPFL stožár 958 

Konice 5451 ostatní plocha PUPFL stožár 958 

 

2.2. Na základě výše uvedeného soupisu pozemků dotčených stavbou Vás upozorňujeme, že i 
pozemky p.č. 193/21, 853 v k.ú. Úsobrno a zejména pak pozemek p.č. 4896 v k.ú. Konice, na 
kterém je umístěn stožár č. 958, jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a při jejich dotčeni 
je nutné k nim přistupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o 
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákona).  

2.3. S realizací stavby na pozemcích uvedených výše v odst. 2.1. a současně se vstupem na 
tyto pozemky za účelem realizace stavby budeme souhlasit pouze při splnění následujících 
podmínek:  

2.3.1. U pozemků dotčených stavbou nových stožárů typu DUNAJ s , tj. pozemků p.č. 193/19 v 
k.ú. Úsobrno, p.č. 4127/1 v k.ú. Skřípov, p.č. 4896 v k.ú. Konice bude provedeno majetkoprávní 
vypořádání, tj. investor stavby uzavře s LČR, s.p., Lesní správou Černá Hora Smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění stožáru) a smlouvu nájemní (nájem po dobu 
výstavby a do provedení zápisu služebnosti do KN) na plochu zaujímanou stožárem (viz 
Dokumentace stavby D.5.1).  

2.3.2. V případě, že pozemky uvedené výše v odst. 2.1. bude nezbytně nutné využít při realizaci 
stavby jako manipulační a montážní plochy, uzavře investor stavby s LČR, s.p., Lesní správou 
Černá Hora nájemní smlouvu na pronájem nezbytně nutných částí těchto pozemků po dobu 
výstavby.  

2.3.3. Pro využití komunikací na pozemcích p.č. 4896, 5451 v k.ú. Konice ve vlastnictví ČR, s 
právem hospodaření pro LČR, s.p., uzavře před jejich využíváním pro účely stavby investor 
stavby dohodu s LČR, s.p. o využívání těchto komunikací.  
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2.3.4. Investor stavby zajistí před započetím prací na výše uvedených pozemcích určených k 
plnění funkcí lesa uvedených v odst. 2.1., které budou současně využity dle odst. 2.3.1. nebo 
2.3.2. pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí části pozemků 
plnění funkcí lesa v ploše odpovídající části pozemků dotčené stavbou (stožárové místo, 
manipulační plocha, montážní plocha).  

2.3.5. Investor zajistí po provedení stavby pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy lesů o 
trvalém odnětí plnění funkcí lesů u části pozemků uvedených v odst. 2.3.1. v ploše zaujímané 
stožárem.  

2.4. LČR, s.p., Lesní správa Černá Hora doporučuje investorovi stavby pro její realizaci 
provedení zápisu věcného břemene — stávajícího ochranného pásma upraveného (zúženého) 
dle nových parametrů distribuční soustavy do katastru nemovitostí. 

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Quantum, a.s. ze dne 9.12.2020, č.j.: 
534/JF/2020 

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčena sít' STL IPE plynovodů QUANTUM, a.s..  

2. Trasa vedení a sloupy vedení na několika místech jsou dle PD v OP plynovodní sítě.  

3. Křížení a souběh, kabelového vedeni, přípojky vody, vodovodu a kanalizace a stavby s 
plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stavby a 
sloupky oploceni musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. 
Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové 
chráničky u STL plynovodu musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. 
Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m. 

 4 Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.  

5. V případě prováděni protlaku, který kříži plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, 
aby protlakem nedošlo k jeho poškozeni  

6. Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte QUANTUM, a.s. o přesné 
vytýčení plynárenských zařízeni po jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti 
na místě samém.  

7. Obnažené plynárenské zařízeni zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození 
našeho zařízeni bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.  

8. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, a.s. k 
provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby  

9. Dodrženi podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Moravské vodárenské, a.s. ze dne 
4.12.2020, zn.: PRO/B/204-17105/20/Vych. a vyjádření ze dne 5.1.2021, zn: MOVOZADPV-
050122-101 

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:   

• naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné 
provádění oprav, údržby a manipulace  

• pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení 
opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby  

Uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu 11. stupně vodního zdroje Smržice. 
Požadujeme dodržení všech podmínek rozhodnutí, kterým bylo ochranné pásmo vyhlášeno. 
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Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření VHOS a.s. ze dne 27.11.2020, zn.: 
Ing.Mi/2020/9010652 a vyjádření ze dne 24.11.2021, zn.: Ing.Mi/2021/9012562  

Při realizaci stavby (především při případné úpravě příjezdové komunikace v místě křížení s 
vodovodem) budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz 
příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu 
prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. 
za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (v 
blízkosti námi provozovaných sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

 

VHOS a.s. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, KTERÉ PROVOZUJE VHOS, A.S.  

V zákoně č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 je ochranné pásmo vodovodu, respektive kanalizace, 
stanovena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu — do profilu 
ON 500 toto vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, (pokud je dno potrubí uloženo 
hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem výše uvedené vzdálenosti se zvyšují o 1m). 

 V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:  

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízeni či provádět 
činnosti, které omezuji přistup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by 
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,  

b) vysazovat trvalé porosty,  

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,  

d) provádět terénní úpravy pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a 
kanalizace, neboť vlastník vodovodu nebo kanalizace v souladu s § 8 odst. 2. zákona č. 
274/2001 Sb. přenesl toto své právo provozní, respektive koncesní smlouvou přímo na 
provozovatele vodovodu a kanalizace. Dle zákona č. 274/2001 Sb. se stavebník nezajištěním 
souhlasu proti v ochranném pásmu dopouští přestupku (§ 32 odst. 1, respektive § 33 odst. 1) o 
na základě podnětu můře stavební úřad nebo místně příslušný vodoprávní úřad nařídit obnovit 
předešlý stav (§ 23 odst. 7).  

Při provádění stavebních nebo jiných prací v ochranném pásmu vodohospodářských zařízeni je 
stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a 
normami učinit veškerá opatřeni, aby nedošlo k ohrožení nebo poškozeni vodohospodářských 
zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že musí dodržet následující 
podmínky:  

1. bez vytyčeni a přesného určení podzemních sítí vodovodů, respektive kanalizací nesmějí být 
v jejich ochranném pásmu zahájeny žádné stavební činnosti. Pokud není možné bezpečně 
trasu určit, stavebník vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele 
vodovodu nebo kanalizace. Vytýčení vodohospodářských zařízení provede (dle příslušné 
lokality a sítě) pracovník provozovatele na základě písemné objednávky (kontakt součásti 
vyjádření provozovatele)  

2. stavebník musí vždy seznámit obsluhy strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného 
pásma, s polohou potrubí a hloubkou uloženi. Strojní prováděni výkopů je přípustné pouze do 
vzdálenosti 1,0 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažováni potrubí se 
potom provádějí jediné ručně  

3. stavebník musí oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem provozovateli zahájení stavby s 
uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni  

4. dočasný zábor staveniště musí zohlednit trasy stávajících vodovodní řadů, včetně jejich 
ochranných pásem, a zachovat přistup k vodovodním armaturám, které musí být volně 
přístupné a ovladatelné, zohlednění se vztahuje i na kanalizaci. Zařízeni staveniště je nutno 
situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních řadu a kanalizačních stok  
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5. povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je 
zabezpečit stávající vodovodní, respektive kanalizační, potrubí procházející výkopem takovým 
způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození  

6. v případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnaženi vodovodního nebo kanalizačního zařízení, včetně přípojek v 
místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie.  

7. neprodleně musí být provozovateli oznámeno každé sebemenší poškození kanalizační stoky 
nebo vodovodního řadu  

8. při návrhu a realizaci jiných podzemních vedeni trváme na dodrženi minimálních vzdálenosti, 
stanovených provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné 
vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 — prostorové uspořádání síti technického vybavení  

9. po ukončení zemních prací a záhozu výkopu nad vodohospodářskými zařízeními 
požadujeme, aby minimální krytí vodovodu bylo dle druhu zeminy 1,2m-1,5m a maximálně však 
2,0m. U kanalizace musí být krytí stoky pod komunikací minimálně 1,8m, v chodnících, které 
neslouží provozu nebo stání vozidel a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu pak 1,0m. 
Pod vodotečemi musí být ponecháno krytí u vodovodu i kanalizace 1,2m. Odchylky od 
stanovených kót je možné připustit pouze se souhlasem provozovatele vodovodu nebo 
kanalizace  

10. při obnažení a znovu zasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod vodovodním 
potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypá no 
pískem do výše 30cm nad horní líc potrubí, u kanalizačních stok je obsyp a zásyp odvislý od 
druhu materiálu - nutno projednat před zahájením obsypů s provozovatelem kanalizace  

11. v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový 
vodič vedený v trase vodovodního řadu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, 
musí být tento vodič opraven před provedením zásypu, a to napojením na kovové části armatur. 
O porušení vodiče uvědomí stavebník provozovatele vodovodního řadu, který je oprávněn 
provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka  

12. dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tato zařízení zabezpečit před 
poškozením. Před jejich zpětným zásypem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit 
bloky dle TNV 75 5410 — Blok vodovodních potrubí. U hydrantů je nutné provést obsyp 
štěrkem včetně ochráněni geotextilií, aby byla zajištěna jeho funkčnost  

13. pod poklopy armatur je nutné osadit podkladové desky. Výškové osazení poklopů musí 
odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky  

14. před záhozem odhalených potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele 
vodovodního řadu, kanalizační stoky ke kontrole dodrženi výše stanovených podmínek  

15. dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno 
tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí 
dohodě s provozovatelem vodovodu. Dojde-li k jejich poškozeni, je stavebník povinen na vlastní 
náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit  

16. veškeré manipulace na vodohospodářských zařízeních může provázet pouze provozovatel 
těchto zařízení. Manipulovat armatura mi na vodovodní síti může stavebník pouze za účasti 
provozovatele osobně. Výjimkou jsou havarijní stavy  

17. případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomeni potrubí, 
sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s 
vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty 
odstraněny na náklady stavebníka. Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob 
(bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu 
záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby 
s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka  
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18. bude-li stavebník vypouštět do kanalizace ze staveniště odpadní vody překračující limity 
znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak projedná předem s provozovatelem kanalizace 
podmínky vypouštění těchto vod do kanalizace. Stejný postup se vztahuje i na vypouštění vod 
ze stavebních jam nebo rýh a také na vody srážkové. V případě zanesení kanalizace inertním 
materiálem (např. splachy ze staveniště) zajistí stavebník na své náklady vyčištění zanesené 
kanalizace 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření CETIN ze dne 30.3.2021, č.j.: 600861/21 

(l) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto 
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území 
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona. 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen  

- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento 
označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.  

- je nutné dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení VN/VVN/ZVN s trasou 
SEK CETIN. 

- jako součást PD uvedené stavby bylo také zpracováno a předloženo posouzeni 
nebezpečných a rušivých vlivů vedení VVN/ZVN na vedení SEK dle ČSN 332160 ve 
kterém je uvedeno, že u všech uvedených křížení se nesmí instalovat zemnící pásky 
paprskových zemničů stožárů sdruženého vedení ve směru ke sdělovacímu vedení. U 
stožáru č. 956 nelze tuto podmínku kompletně spinit, protože základy stojí mezi třemi 
trasami sdělovacích kabelů. Souběžně s trasou S1C vede navíc jednokolejná železnice 
s drážními kabely. V tomto případě požadujeme instalovat místo paprskových zemničů 
hloubkový zemnič. - Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat 
předem s PDS.; a  

- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal 
překládku Sek je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikací 
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.  

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro 
Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.  

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového 
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iiiú jakýmkoliv porušením 
kteréhokoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínky ochrany SEK, to vše v závislosti na 
tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla 
Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK 
dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.     
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
i) Tyto všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPSOK“) 

tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK). 
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, 

pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.  
2. DEFINICE 
 Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají 

následující význam. 
 „CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 

Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spz. B 20623. 

 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, 
tel.:602 521 715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz 

 „Den“ je kalendářní den, 
 „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoliv a každý příslušný právní předpis, vč. technických 

norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, 
povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí. 

 „SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN, 
 „Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna 

Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK, 
 „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření, 
 „Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností 

CETIN ze dne 7.5.2018 pod č. j. 606353/18, 
 „Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti, 
 „Stavební zákon“ je zákon č. 183/20069 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
 „Zákon o elektronických komunikací“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 „Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.  
 „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření. 
 
 
3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK 

 Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické 
pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení 
prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti. 

 
 
4.  OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE  

 (i)Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným 
zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.  

 (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 
Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před 
Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.  

       (iii) Stavebnik, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo 
jiných prací, při odstraňování havárii a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. 
Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází 
mimo Zájmové území.  

mailto:bohumil.gartner@cetin.cz
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       (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou 

Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit 
POS.  

       (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež 
SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit 
takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 
464 190.  

       (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společností CETIN 
požadovat, aby se jako účastník správního řízení. pro jehož účely bylo toto Vyjádření 
vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je 
oprávněn kontaktovat POS. 

 

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVEB 

(i)    Při projektování stavby je Stavebník povinen zajistit, aby PD Stavby (i) zohledňovala 
veškeré požadavky na ochranu  SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména Zákona o 
elektronic. komunikacích a Stavebního zákona,  (ii) respektovala správnou praxi v oboru 
stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby  o po provedení a umístění Stavby 
dle takové PD byla společnost CETIN , jako vlastník SEK schopna bez jakéhokoli omezení a 
překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.  

(ii)       Nebude –li PD možné zajistit některý, byť i jeden z požadavků, dle předchozího odstavce 
( i) a nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť  jen jeden  
z požadavků dle předchozího odst. (i) , vyvolá Stavebník překládku.     

(iii)          Při projektování stavby , která se nachází nebi je u ní zamýšleno, že se bude nacházet 
v ochran. pásmu radiových tras spol. CETIN a převyšuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a 
to včetně dočasných objektů zařízení staveniště ( jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen 
písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně 
radiových tras spol. CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo 
radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situač. výkresu , který je součástí tohoto Vyjádření.  

(iv)          Pokud se v zájmovém území nachází podzemní síťové vedení ( NN) ve vlastnictví 
spol. CETIN, je Stavebník ve vztahu k PD zajistit totéž, co je uvedeno  pod písm. (i) tohoto čl. 5, 
přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm.(ii) tohoto čl. 5. 

(v)     Stavebník je  povinen  při projektování Stavby , která je stavbou (a) zařízení silových ele. 
Sítí ( VN, VVN, ZVVN) a nebo  ( b)  trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých 
vlivů na SEK , zpracovat ochranné opatření , to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. 
Stavebník je povinen nejpozději do 30- ti dní před podáním žádosti  o vydání příslušného 
správního řízení k umístění Stavby  dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení 
rušivých vlivů na SEK  a zpracovaná ochran. opatření. 

(vi)      Je-li Stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží , je stavebník povine 
nejpozději ke Dni , ke kterému započne se zpracováním PD ke Stavbě , oznámit POS a 
projednat s POS ( a) veškeré případy , kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve 
vzdálenosti menší , než je 1,50 m od Kabelovodu a ( b) jakékoli výkopové práce, které budou 
nebo  by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory. 

(vii) je li stavba umístěna  nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší 
než je 2 m nebo kříží – li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než  je 0,5 m nad nebo 
kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen  předložit POPS k posouzení zakreslení 
Stavby v příčných řezech, přičemž do příč. řezu je Stavebník  rovněž povinen  zakreslit profil 
kabel. komory. 
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6. POVINOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STASVBY  

( i)       Stavebník je před započetím jakýchkoli zem. parcí ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit 
trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou 
SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby , které budou anebo by mohly zem. práce 
ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný 
spol. CETIN za náklady a škody, které porušením  této povinnosti spol. CETIN vzniknou a je 
povinen se spol. CETIN uhradit.  

(ii)      Pět /5/ Pracovních dní před započetím  jakýchkoli prací ve vztahu  ke Stavbě  je 
Stavebník povinen oznámit spol. CETIN , že zahájí  práce a činnosti ve vztahu ke Stavbě. 
Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronic. pošty POS  a bude 
obsahovat min. č.j.  Vyjádření a kontaktní údaje  Stavebníka.  

( iii)     Stavebník je povinen zabezpečit  a zajistit SEK proti mechanickému poškození a to 
zpravidla dočasným umístěním silnič. bet. panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je 
zajištěna  a zabezpečena ochrana SEK  proti mechanickému poškození, není  Stavebník 
oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabel. trasu SEK. Při přepravě vysokých 
nákladů nebo  při pojíždění stroji, vozidly či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK  je 
Stavebník povinen pověřit, zda výška  nadzemního vedení  SEK je dostatečná a umožňuje 
spolehlivý a bezpečný způsob přepravy  nákladu, či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

(iv) Při provádění stavebních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby 
nedošlo ke změně hloubky nebo uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde 
SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup., apod. je Stavebník povinen 
vykonávat zem. práce se zvýšenou  mírou opatrnosti, výkop. práce  v blízkosti sloupů nadzem. 
vedení SEK  je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzem. vedení 
SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu 
nadzem. vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoli jeho činností nedošlo bez 
souhlasu spol. CETIN (a)  ke změně nivelety terénu anebo ( b) k výsadbě trvalých porostů a 
nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, 
je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti poškození,  prověšení 
a odcizení. 

(v)     Zjistí – li Stavebník kdykoli během provádění stavebních prací ve vztahu ke Stavbě 
jakýkoli rozpor mezi údaji v PD a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit 
zajištěný rozpor na adresu elektronic. pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat  
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS k pokračování prací. 

(vi)       Stavebník není bez předchozího písemného souladu spol. CETIN oprávněn manipulovat 
s kryty kabel. komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabel. komor , a to sno dočasně, vstupovat do  
kabel. komor, jakkoliv  manipulovat   s případně odkrytými prvky   SEK či s jakýmkoliv zařízením 
se SEK souvisejícím.  Rovněž bez předchozího písemného souhlasu spol. CETIN není 
Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jinou síť technické infrastruktury v podélném 
směru. 

(vii)       Byla –li v souladu s tímto vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník 
povinen 3 Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke 
kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat min. 
předpokládaný Den zakrytí, čj.. Vyjádření  a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není 
oprávněn  provést zakrytí do doby , než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 
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7. ROZHODNÉ PRÁVO 
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o 
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK 
vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky. 
 
8. PÍSEMNÝ STYK 
Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání 
zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o 
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), 
ve znění pozdějších předpisů; 
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření 
povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn 
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání 
třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 
(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí 
osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí 
osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením 
povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby. 
 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 4.12.2020, zn.: 
S46170-27024792 
 

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy při splnění těchto podmínek:  

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět 
činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 
život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.  

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do 
všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo 
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích 
ochranného pásma trvale informováni.  

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů 
před zahájením prací V blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné 
trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu 
ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav 
Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihlageon.cz.  

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým 
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.  

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si 
vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.  
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6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN.  

7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhonem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky 
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.  

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 
34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 
6005.  

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:  

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky  

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce  

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m  

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t.  

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření 
č. 26063538 s platností do 05.08.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a 
provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.  

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou 
uvedeny v závěru tohoto vyjádření). který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.  

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů 
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 28.12.2020, zn.: 
5002268323 a ze dne 6.5.2021, zn.: 5002351404 

 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENI A 
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:  

- STL, VIL plynovod Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského 
zařízení.  

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v 
ochranném pásmu ( OP ) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na 
každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné 
nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební 
práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v 
žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a 
plynovodních přípojek.  

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.   

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Daniel Běle, mail: daniel.bele@gasnet.cz): Je proto nutné 
činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594. Ochranné 
pásmo VIL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 
200 a DN 150 je 20 m na obě strany od potrubí  
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K realizaci stavby ''V416 - sdružené vedeni s V5592/3" stanovujeme tyto podmínky:  

- dojde k demontáži stávajícího vrchního vedení 1x400 kV v úseku mezi stožáry č. 914 a 958A 
a výstavbu nového sdruženého vrchního vedení 1x400kV 2x1 10 kV vč. napojeni na stávající 
jednoduchou trasu ZVN na stožárech č. 914 a 958A;  

- dojde ke křížení VIL plynovodu DN 200 mezi stávajícím stožárem č. 913 a č. 914, stavbou 
nebude dotčeno;  

- dojde ke křížení VTL plynovodu DN 150 mezi stožárem č. 951 a č.952;  

- v případě výměny stávajících stožárů, požadujeme nové stožáry umístit do míst stávajících 
stožárů;  

- případné kotvící body podpěrných bodů situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu;  

- uzemnění podpěrných bodů požadujeme situovat na odvrácenou stranu odVIL plynovodu v 
souladu s TPG 702 04 čl. 4.5.4;  

- požadujeme zabezpečit VTL plynovody proti mechanickému poškození vhodným způsobem 
(přejezdy zabezpečit silničními panely);  

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí "V416 - sdružené vedení s V5592/3" 
souhlasíme.  

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, E-mail: zdenek.kocourek@gasnet.cz): Výše 
uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150,DN 200.  

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;  

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150, DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;  

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy 
následující podmínky:  

1. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme  

2. Všeobecné podmínky:  

- souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04, 
zejména v bodech 20.4.2. a 20.4.3; 

- úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3;  

- uzemnění dle bodu 4.5.4;  

- při demontáži a montáži stožárů zvolit takovou technologii, aby nedošlo k ohrožení nebo 
poškození plynovodu (tak aby případný pád stožáru směřoval mimo plynovod);  

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od 
plynovodu) provádět zásadně ručně;  

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);  

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;  

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;  

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo 
bezpečnostní pásma výše uvedených VTL plynovodů;  

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 
vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu 
ohraničit výstražnou páskou);  

Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GasNet Služby, 
s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do 
stavebního deníku, kontakty na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni GasNet Služby, s.r.o. si 
vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby 
vyžadovaly. 
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V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve zněni 
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro 
provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá 
GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové 
dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.  

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze a vlastnictví.  

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona Č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízeni zvlášť nebezpečná a z tohoto 
důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.  

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody.  

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. 
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).  

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

Při použiti nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit 
případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.  

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI:  

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určeni uložení 
PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete 
na https://www.gasnetcz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto 
stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončeni stavby. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj 
náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ 
BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O 
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.  

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního 
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.  

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 
č.45812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou 
stavbou.  
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(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě kříženi na náklady stavebníka. Technologie musí 
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový 
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou 
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádné zabezpečena proti 
jejich poškození.  

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných 
vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na 
telefon 1239.  

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář 
a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je 
uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je 
také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v 
ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.  

(11) Q provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ 
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.  

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno 
zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.  

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky PZ.  

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost 
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního 
pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.  

 

 

Vodafone , vyjádření ze dne 7.12.2020, zn: 201126-2125234239 

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 50 m. výška jeřábu: 55 m) 
se nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikovaný níže. V přiložených 
podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití 
výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování 
spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby. 
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MW spoje a jejich koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):  

- spoj č. HH7507A - ve výšce 46m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B: 
A_lattitude: 49.54776°  

A_longitude: 16.929897°  

B_lattitude: 49.596607°  

B_longitude: 16.889032°  

- spoj č. HE2102A - ve výšce 52m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B: 
A_lattitude: 49.632843°  

A_longitude: 16.70883°  

B_lattitude: 49.565224°  

B_longitude: 16.728834°  

- spoj č. HH6256A - ve výšce 37m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B: 
A_lattitude: 49.55342°  

A_longitude: 16.801916°  

B_lattitude: 49.63974°  

B_longitude: 16.834202° 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ 
Moravská Třebová, ze dne 27.1.2021, č.j.: MUMT 02793/2021 

 

Odpadové hospodářství  

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
odpadech"). jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: O 
odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží 

spolu se žádostí ❑ závěrečnou kontrolní prohlídku stavby odboru výstavby a územního 

plánování Městského úřadu Jevíčk❑, a to od všech původců odpadů. 

 

Ochrana vod  

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: Vodoprávní 
úřad tímto uděluje souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Podle § 17 odst. 2 
vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje podmínky vyplývající z vyjádření správce toků Lesy 
ČR, s.p., č. j. LCR942/109059/2021 ze dne 22.01.2021: - Realizací akce nesmí být omezena 
práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména § 49 zákona 
č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku správcem 
toku, a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s.p., je požadováno v místě souběhu 
sítí s korytem vodního toku umístění stavby ve vzdálenosti 6m od břehové čáry. - Stavební 
konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat údržbu i veškeré opravy dle § 

52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ❑ vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech 

vodních toků nebo souvisejících s nimi). - V případě křížení vodního toku, bude nové vedení 
kladeno kolmo na osu toku. - Stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod dle nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, nebude-li využit pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen "stavební zákon"). V tom případě bude platnost tohoto souhlasu totožná s 
platností rozhodnutí nebo jiného opatření vydaného podle stavebního zákona.  

Památková péče 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné 
uskutečnit za těchto podmínek: - Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 online nebo elektronicky a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum  

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým 
nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče. popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, 
aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MěÚ Moravská Třebová, ze 
dne 20.4.2021, č.j.: MUMT 11869/2021 

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:   

1. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace.  

2. Při realizaci stavby budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k 
plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona.  

3. Technologie stavby bude zvolena taková. aby nedocházelo k poškozování okolních lesních 
porostů.  

4. Případné skládky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo pozemky určené k 
plnění funkcí lesa nebo na pozemcích dočasně odňatých z pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. 

 

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ 
Boskovice, ze dne 1.4.2021, č.j.: DMBO 7322/2021 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů souhlasné stanovisko  

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:   

1) Projektová dokumentace musí být zpracována podle platných a účinných zákonů, vyhlášek a 
norem a projednána s dotčenými orgány státní správy a jejich případné podmínky budou 
zahrnuty do řešení stavby.  

2) Část projektové dokumentace týkající se vztahu k pozemním komunikacím musí být 
zpracována autorizovaným projektantem v oboru dopravních staveb dle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3) V případě povolování staveb pozemních komunikací projektová dokumentace vyžaduje k 
povolení speciálním stavebním úřadem podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona 
souhlas obecného stavebního úřadu, který ověřuje dodržení podmínek jim vydaného územního 
rozhodnutí. 

4) Žádost o stavební povolení, či ohlášení stavebních úprav a činností bude stavebníkem 
podána na zákonem stanovených tiskopisech s přílohami podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 
stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního rozhodování. 
územního opatření a stavebního řádu. ve znění pozdějších předpisů.  

 

 



Č.j. KON   4478/2022 str. 32 

 
5) V případě zástavby pozemků. jejichž vlastníkem není investor, je nutné doložit budoucí kupní 
smlouvu. popř. kupní smlouvu na dotčené pozemky. Pokud stavba vyžaduje dočasný zábor 
sousedních pozemků, je nutné ke stavebnímu řízení doložit souhlas vlastníků dotčených 
pozemků tímto záborem.  

6) Při případném ukládání inženýrských sítí (dále jen ..IS") do pozemní komunikace se jedná o 
zvláštní užívání z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o 
pozemních komunikacích.  

7) Připojení nové komunikace k přiléhající pozemní komunikaci podléhá dle ustanovení § 10 
zákona o pozemních komunikacích u povolení vzájemného připojení pozemních komunikací a 
bude o ně požádán příslušný silniční správní úřad.  

8) Případná přechodná a trvalá úprava provozu (dopravní značení) bude řešena samostatně 
před realizací a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu a bude ji povolovat Městský úřad 
Boskovice a bude projednána a odsouhlasena Policií ČR, Dopravním inspektorátem Blansko. 
Případná uzavírka komunikací bude řešena samostatně před realizací a podléhá stanovení 
rozhodnutí o uzavírce a bude ji rovněž povolovat Městský úřad Boskovice.  

9) Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací, v případě 
znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti 
silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný 
materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení příslušného silničního správního úřadu. 

 

Z hlediska zájmů chráněních zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění souhlasné 
stanovisko Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech 
současně stanoví tyto podmínky 

Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě 
nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu. jeho množství. původ z předmětné 
stavby, kdy a komu byl předán - včetně IČZ. 

Správní orgán požaduje předání odpadů oprávněným firmám k recyklaci a předložení dokladů 
předání odpadů oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o 
dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce. 

 

 Z hlediska zájmů chráněních zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu v platném znění  souhlasné stanovisko  

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v k. ú. 
Velké Opatovice, p. č. 1935/10, 1935/11, 1935/28, Uhřice u Boskovic p. č. 209, 212, 214, 649, 
215, 368, 373/9, 385/2, 406, 407, 402, Úsobrno, p. Č. 784/162, 784/161, 784/190, 670/2, 
665/77 o celkové odnímané výměře 0,109729 ha pro akci: „V416 - sdružené vedení s V5592/3" 
ve prospěch žadatele: (dále jen stavebník)  

Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101, IČ: 25702556  

Zmocněnec:  Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101, IČ: 
25702556  
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A) Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemku:   

 

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků: 

Katastrální území: Pozemek Výměra odním. pozemku (m2) BPEJ Třída Druh 

   p.č.  celková: odnímaná:  ochrany:  pozemku: 

Velké Opatovice 1935/10 25143   98,9 30200 I. orná  

   1935/11 45311   73,5 30200 I. orná 

   1935/28 3111   129,1 30200 I. orná 

 

 

Katastrální území: Pozemek Výměra odním. pozemku (m2) BPEJ Třída Druh 

   p.č.  celková: odnímaná:  ochrany:  

Uhřice u Boskovic 209  25143   51,3 31000 I. orná  

        23,1 30200 I. orní 

   212  36351   25,6 30200 I. orná 

   214  34795   15,7 30200 I. orná 

   649  1424   38,1 30200 I. orná 

   215  38220   79,4 31000 I. orná 

   368  12242   96 31100 I. orná 

373/9  760   35,2 31100 I. orná 

385/2  3764   19,3 31100 I. orná 

460  17014   8,4 31100 I. orná 

407  21243   60,9 31100 I. orná 

402  28019   69,3 34511 III. orná 

   

 

Katastrální území: Pozemek Výměra odním. pozemku (m2) BPEJ Třída Druh 

   p.č.  celková: odnímaná:  ochrany:  

Úsobrno  784/162 3587   41,6 51110 I. orná  

   784/161 1871   7,5 51110 I. orná 

   784/190 2449   46,9 51110 I. orná 

   670/2  7055   1,5 53014 IV. orná 

   665/77  961   156,3 53014 IV. orná 

  

Celkem       1097,29 
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B) Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:  

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze 
využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat 
odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.  

2) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, 
aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky 
ZPF.  

3) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy budou zřízeny na 
předmětných trvale odnímaných pozemcích.  

4) Během stavby budou stavebníkem učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.  

5) Dle ust. § 11 odst. 4 zákona je stavebník povinen orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice:  

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 
měsíců ode dne nabytí právní moci – právní účinnosti,  

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Za 
zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skrývky ornice. 

 6) V případě, že tak nebude učiněno, správní orgán zahájí správní řízení o uložení pokuty § 20 
odst. 1 písm. i) zákona  

7) Stavebník na svůj náklad v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona - provede z celé trvale 
odnímané výměry, tj. na ploše o výměře 1097,29 m2 , skrývku ornice, která bude krátkodobě 
odděleně deponována a poté buď navrácena nad zahrnutou podzemní část základu, popř. 
uložena na okolní ornou půdu, kde dojde k demontáži stávajících stožárů a rozhrnuta.  

8) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a 
ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny 
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice.  

C) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.  

D) Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se vymezuje platba odvodů. V souladu s ust. § 11a odst. 1 
písmena a) zákona nebudou za trvalé odnětí půdy ze ZPF o výměře 1097,29 m2 předepsány 
odvody 

 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 

I. ve smyslu § 4 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného  

      krajinného prvku 

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:  

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „V416 –sdružené 
vedení s V5592/3“, kterou zpracovala společnost TRANSENERGY s.r.o., se sídlem 
Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 –Smíchov, IČ: 29152, s číslem zakázky 
01A.0517, tak jak byla předložena k vydání závazného stanoviska. Jakékoliv změny 
budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.  

2. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně 
nutném rozsahu a o oznámení o kácení dřevin v ochranném pásmu zařízení 
elektrizační a soustavy bude oznámeno dle §8 odst. 2 zákona u věcně a místně 
příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Boskovice). O kácení dřevin rostoucí na 
území VKP je třeba žádat vždy bez ohledu na parametry dřeviny.  
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3. Kácení dřevin na lesních pozemcích bude provedeno v součinnosti s odborným 
lesním hospodářem.  

4. Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením 
zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.  

5. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené 
území VKP.  

6. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na 
nezbytně nutný rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do 
původního stavu.  

7. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou 
dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při 
použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.  

8. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, 
kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 
zákona). 

 

II. ve smyslu § 12 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do krajinného 
rázu 

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:  

1. Realizace záměru bude realizována v rozsahu předložené dokumentace s 
názvem V416 – sdružené vedení s V5592/3“, kterou zpracovala společnost 
TRANSENERGY s.r.o., se sídlem Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 – 
Smíchov, IČ: 29152, s číslem zakázky 01A.0517, tak jak byla předložena k vydání 
závazného stanoviska. Jakékoliv případné změny budou projednány se zdejším 
orgánem ochrany přírody.  

 

2. Při realizaci stavby nebudou použity kontrastní ani reflexní materiály či nátěry.     
Povrchové úpravy budou provedeny v přírodních odstínech u stožárů č. 915, 916,   
917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 931, 950, 951, 952, 953, 954,  
955, 956 v šedé barvy, u stožárů č. 927, 928, 929, 930, 932, 933, 934, 935, 936,  
937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 957 a 958 v zelené  
barvy, aby došlo ke snížení možného negativního působení na krajinný ráz. V  
krajním případě je možné realizovat zvýrazňující červeno-bílý nátěr, avšak jen za  
účelem zajištění letecké bezpečnosti, což bude prokázáno v navazujícím řízení 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MÚ Boskovice ze dne 
20.4.2021, čj.: DMBO 7542/2021/TOŽP/Ru/221.2.4 a Sdělení ze dne 13.4.2022, zn: DMBO 
7982/2022/TOŽP/Ru/221.2.4 

 

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, orgán státní správy lesů 
vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, investorovi: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – 
Michle, IČ: 25702556 s o u h l a s s umístěním stavby – „V416 - sdružené vedení s V5592/3“, v 
k.ú. Úsobrno a Uhřice u Boskovic ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků 
určených k plnění funkcí lesa – PUPFL), a to dle doložené stavební situace a zákresu do 
pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech níže v tabulce uvedených: 
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Kat. území PUPFL č. nejbližší vzdálenost stavby od 
PUPFL 

Úsobrno 

688 34,28 m 

689 23,85 m 

193/19 0 m 

193/22 0 m 

Uhřice u Boskovic 

255 0 m 

1518 32,24 m 

201/32 2,84 m 

201/4 0 m 

201/5 13,41 m 

488/1 0 m 

 

Souhlas je vázán na splnění níže uvedených podmínek: (§ 14 odst. 2 lesního zákona)  

1/ V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a ani porostů na nich rostoucích.  

2/ Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací.  

3/ Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou a ani využívány jako staveniště, či 
skládka materiálu a případného odpadu.  

4/ Zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich 
možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, 
které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.  

5/ Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře.  

6/ V souladu ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést 
na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a 
zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním 
kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů...  

7/ Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a 
vlastníci lesních pozemků, či jejich zmocněný zástupce bude přizván k odsouhlasení správnosti 
dodržení technických parametrů od sousedních lesních pozemků, jak je výše v tabulce 
stanoveno.  

8/ Toto závazné stanovisko platí po dobu platnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu 
nebo sloučeného stavebního řízení s řízením územním nebo územním souhlasem. Pokud 
platné územní rozhodnutí, souhlas či sloučené stavební řízení nebude vydáno v době do 1 ho 
roku ode dne obdržení tohoto stanoviska žadatelem - investorem, pak toto závazné stanovisko 
pozbývá platnost.  

9/ Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v 
ust. § 11 lesního zákona 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z koordinované závazného stanoviska MěÚ Konice, 
č.j.: KON 472/2021, ze dne 12.1.2021  

Stavebník je povinen požádat příslušný správní úřad (MěÚ Konice, odbor dopravy) o zvláštní 
užívání komunikací (stavební práce) všech stavbou dotčených komunikací (krajských i 
místních) a to minimálně 30 pracovních dnů předem 
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Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze Souhlasu MěÚ Konice, odboru ŽP ze dne 10.2.2021, 
č.j.: KON 1588/2021 

stanovuje podle ustanovení § 17 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb.. o vodách podmínky, za které 
se souhlas vydává: 1) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Lesy České 
republiky, s. p.. Oblastní ředitelství jižní Morava. Březnická 5659, 760 01 Zlín ze dne 22. 1. 
2021, zn.: LCR942/109059/2021:  

• Realizací akce nesmí být omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných 
právních předpisů, zejména § 49 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využiti 
manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m od břehové čáry) 
správcem toku a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s. p. (úprava koryta toku) 
požadujeme v místě souběhu sítí s korytem vodního toku jeho umístění ve vzdálenosti 6 m od 
břehové čáry. • Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat jeho 
údržbu i veškeré opravy dle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků 
staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi). • V případě křížení 
vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku. • V případě přechodů přes parcelu 
v majetku LČR, s. p., jsme povinni postupovat podle směrnice pro nakládání s vybraným 
majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky s. p.. 
Věcná břemena na tento majetek se vkládají za úplatu. Tato úplata je zpravidla jednorázová. V 
záležitostech týkajících se tohoto vyřízení se obraťte na našeho pozemkáře p. Dvořáčka tel. 
956 942 238, 724 623 329. • Výše uvedenou stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod 
dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.  

2) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 
11, 602 OO Brno ze dne 4. 1. 2021, zn.: PM-49387/2020/5203/IN:  

• Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení 
odtokových poměrů v předmětné lokalitě.  

• Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. 

3) Budou respektována stávající odvodnění zemědělských pozemků. Před zahájením stavby 
bude ověřena existence odvodnění. V případě zjištění odvodnění v místě stavby bude zajištěno 
jeho přeložení. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MěÚ Konice, odboru ŽP ze 
dne 10.2.2021, č.j.: KON 1690/2021 

V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému poškozování a znečišťování 
významného krajinného prvku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a 
odpady.  

Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, 
nebudou ukládány v blízkosti vodních toků. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím 
sanačních prostředků, všechny mechanizmy pohybující se na stavbě budou udržovány v 
dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů 
provozních kapalin.  

Po dokončení stavby bude veškerý přebytečný stavební materiál z dotčených pozemků 
odstraněn.  

Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho blízkosti, která není dle projektu uvažována ke 
kácení a kterou by mohlo ohrozit poškození mechanizací bude před započetím prací ošetřena 
dle požadavku ČSN 83 9061 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. Veškeré práce v blízkosti vzrostlé 
zeleně budou prováděny šetrným způsobem tak, aby nedocházelo k poškozování jejich 
nadzemích částí, tak i kořenového systému.  
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Pokud se vyskytnou v průběhu prováděných prací nové skutečnosti, je žadatel povinen 
informovat orgán ochrany přírody (MěÚ Konice), který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska 
ochrany přírody a krajiny a zaujme stanovisko. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze Souhlasu MěÚ Konice, odboru ŽP ze dne 10.3.2021, 
č.j.: KON 3058/2021 

souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF  o celkové výměře 0,0849 ha pro účely realizace 
záměru stavby V416 – sdružené vedení s V5592/3 na následujících pozemcích v k.ú. Konice a 
k.ú. Skřípov (dále „dotčené pozemky“):  

 

Katastrální 

území 
Druh 

pozemku 

Číslo parcely 

KN 

Výměra 

pozemku (m2) 

Výměra trvalého 

odnětí (m2) 

Konice Orná půda 5102 7 006 114 

Konice Orná půda 5193 11 201 69 

Konice Orná půda 5374 5 979 19 

Konice Orná půda 5377 14 103 51 

Konice Orná půda 5397 28 142 69 

Konice Orná půda 5426 30 963 74 

Konice Orná půda 5466 6 036 80 

Celkem trvalé odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Konice 476 m2. 

 

Katastrální 

území 
Druh 

pozemku 

Číslo parcely 

KN 

Výměra 

pozemku (m2) 

Výměra trvalého 

odnětí (m2) 

Skřípov Orná půda 4183 24 677 74 

Skřípov Orná půda 4189 19 355 129 

Skřípov Orná půda 4193 80 526 96 

Skřípov Orná půda 4261 26 509 74 

Celkem trvalé odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Skřípov 373 m2. 

  

Celkem trvalé odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Konice a k.ú. Skřípov 849 m2. 

 

 

Souhlas k odnětí je vázán následujícími podmínkami: 
 

1. Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčených pozemků v 
terénu, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.  

2. V případě dotčení melioračních zařízení je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit jejich 
následnou funkčnost. 
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3. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady skrývku 

kulturní vrstvy půdy a zúrodnění schopné zeminy a její racionální využití. Na ploše odnětí o 
výměře 849 m2 (zastavěné a zpevněné plochy) bude skryta kulturní vrstva půdy a zúrodnění 
schopné zeminy o průměrné mocnosti 36 cm, v celkovém objemu cca 306 m3. Veškerý 
získaný objem skrývky kulturní vrstvy půdy a zúrodnění schopné zeminy bude následně 
využit k rekultivaci povrchu terénu v rámci realizace záměru. Žadatel je povinen vést 
protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy půdy a 
zúrodnění schopné zeminy, jejím uložením a následným využitím. 

4. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je žadatel povinen zaplatit odvody za trvale 
odňatou zemědělskou půdu o celkové výměře 849 m2.  

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z Koordinovaného závazného stanoviska krajského 
úřadu Olomouckého kraje ze dne 17.12.2020, č.j.: KUOK 128200/2020 

Ochrana ovzduší: 

V rámci výstavby je nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména 
sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost 
související s přesunem sypkých materiálů. K napinění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší 
doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v „Metodickém pokynu odboru ochrany 
ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze 
stavebních strojů a z dalších stavebních činností". Metodický pokyn přináší soubor opatření pro 
omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní 
obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/zdroje 
znečišťování ovzduší.   

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, 
uvedené v „Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07" a jeho 
aktualizaci pro období 2020+. Uvedený koncepční dokument byl Ministerstvem životního 
prostředí (dále jen „MŽP") zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl 
zveřejněn ve Věstníku MŽP - říjen 2020, částka 8.  

Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší v 
případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o 
ochraně ovzduší.  

Z projektové dokumentace pro územní řízení vyplývá, že součástí záměru nebudou 
vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze  závazného stanoviska Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 22189/2021 ze 
dne 16.2.2021 

Souhlas k vydání územního rozhodnutí pro uvedené pozemky určené k plnění funkcí lesa: 

 

 

Katastrální území Číslo parcely Celková výměra (m2) Výměra parcely v OP 
(m2) 

Konice 4212 7235 1285,9 

Konice 4213 6577 2083,46 

Konice 4219 2507 220,42 

Konice 4220 405 404,63 

Konice 4222 6981 2475,56 
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Konice 4227 6211 1801,09 

Konice 4228 369 368,51 

Konice 4229 374 374,16 

Konice 4230 553 552,82 

Konice 4231 5581 1532,66 

Konice 4233 1885 120,83 

Konice 4234 479 479,33 

Konice 4235 749 545,68 

Konice 4236 2475 687,81 

Konice 4237 2478 554,88 

Konice 4256 4378 1396,75 

Konice 4257 6148 1589,77 

Konice 4259 1846 1397,45 

Konice 4260 6097 1245,43 

Konice 4261 5995 1115,71 

Konice 4262 6097 921,51 

Konice 4263 6139 285,01 

Konice 4264 5899 44,88 

Konice 4267 5970 83,06 

Konice 4268 2370 183,65 

Konice 4270 6145 1563,29 

Konice 4271 6317 1147,82 

Konice 4272 6960 1084,34 

Konice 4273 12406 4516,71 

Konice 4275 1855 1696,64 

Konice 4276 11355 486,04 

Konice 4277 2819 819,76 

Konice 4278 9867 289,27 

Konice 4279 4806 272,98 

Konice 4039 1868 179,8 

Konice 4040 3986 822,12 

Konice 4049 3237 658,4 

Konice 4050 1239 1239,37 

Konice 4051 6649 4508,63 

Konice 4210 1885 287,87 

Konice 4280 601 339,23 

Konice 4211/1 3877 1146,28 

Konice 4211/2 3877 1177,35 
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Konice 4359/1 690641 23034,72 

Skřípov 4134 6628 3181,46 

Skřípov 4213 66115 5735,34 

Skřípov 4252 25298 3,03 

Skřípov 4127/1 549987 14883,48 

    

 

 

Podmínky akce na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dle podkladů známých krajskému 
úřadu:  

1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k 
plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. 

 2. Na pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčené stavbou bude podána žádost na jejich 
dočasné nebo trvalé odnětí resp. omezení dle ustanovení §15 - 18 lesního zákona s 
náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.  

3. Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Krajského úřadu 
Pardubického kraje ze dne 18.02.2021, č.j.: KrÚ 15655/2021 

Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:  

• na lesní pozemky nelze umisťovat skládky stavebního materiálu a stavební suť, lesní porosty 
nesmí být poškozovány pojezdem stavební techniky  

• v průběhu stavby nesmí docházet k ohrožení či poškození lesů a zařízení sloužící lesnímu 
hospodářství  

• po vydání územního rozhodnutí či stanoviska dotčených orgánů je třeba, aby byl příslušný 
orgán státní správy lesů požádán o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení 
jejich využívání 

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, koordinované stanovisko ze dne 14.1.2021, č.j: JMK 
5883/2021 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu: 

V průběhu realizace záměru je nezbytné omezit případnou zvýšenou prašnost vznikající v 
důsledku provádění stavebních prací. 

 

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského 
kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje 2016 – 2025: 

 

Krajský úřad upozorňuje, že odpady (odpadem nemusí být zemina použitá zpět v místě stavby), 
které budou z místa odváženy, musí být předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla 
zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, které přiděluje krajský úřad. 
Tyto informace, včetně oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné 
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ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz 
(„Registr zařízení a spisů"), případně u krajského úřadu. Původcem odpadu bude osoba, při 
jejíž činnosti odpad skutečně vznikl. V případě, že přepravce odpadu ze stavby není 
oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě přepravcem odpovědný původce. 
Upozorňujeme dále obecně, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na 
úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. 
recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje . 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 25.2.2021, č.j.: JMK 34004/2021 

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:  

1/ Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčeni pozemků určených k plnění 
funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů do doby nabytí právní moci stavebního 
povolení pro výše uvedenou stavbu.  

2/ Před vydáním stavebního povolení požádá investor orgán státní správy lesů o vydání 
rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí PUPFL podle § 13 a § 16 lesního zákona. 

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Archeologického ústavu, Brno ze dne 
4.12.2020, č.j.: ARUB/6872/2020 

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen 
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s 
předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na 
dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a 
Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného 
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění. 

 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze  stanoviska Národního památkového ústavu, 
územní odborné pracoviště v Brně, č.j.: NPU-371/93604/2020 ze dne 3.12.2020 

Odborné stanovisko: V předmětném území nejsou žádné kulturní nemovité památky, příjezdové 
trasy i stavba se pohybují v „území s archeologickými nálezy". Tyto skutečnosti a povinnosti 
provádějící organizace dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů jsou správně vloženy do technické zprávy a podmínek stavby. Nemáme k nim další 
připomínky, pouze následující zpřesnění: Nedaleko řešeného území je historická hranice 
několika panství (Borotín, Velké Opatovice a majetek kláštera Hradiště u Olomouce, pozdější 
panství Šebetov). Tyto hranice byly v terénu značeny pomocí hraničních kamenů a shodou 
okolností jsme nedávno část hranice (na polích v Boskovické brázdě) procházeli a zjistili, že 
část kamenů je zachována, ale roztroušena v okolí původní hranice, většinou v druhotné poloze 
(jako ohraničení jiných majetků, nejčastěji polností). Je tedy možné, že při stavbě a dopravě 
vedení by se na takový kámen mohlo narazit. V tomto případě je třeba se s námi spojit, aby 
bylo možno nález zdokumentovat a posoudit bud' jeho zachování v terénu či jiné možnosti. 
Námi nalezené hraniční kameny neměly vždy vyryté značení a nebyly hladce opracované, 
někdy šlo o kameny svým tvarem, velikostí, horninou či barvou netypické pro lokalitu, takže 
není úplně snadné je poznat. 
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Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 
16.12.2020, č.j.: DUCR-73622/20/Eh 

Souhlasně stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:   

1 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu, 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.  

3 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy je třeba řádně v předstihu projednat s 
vlastníkem a s provozovatelem dráhy.  

4. Při provádění stavby nesmí dojít ke změně rozhledových poměrů na železničním přejezdu. 
Rozhled (rozhledové pole řidiče silničního vozidla) v souladu s ČSN 73 6380 Železniční 
přejezdy a přechody nesmí být nijak omezován, v rozhledovém poli nesmí být nic, co by 
ztěžovalo rozhled. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 
29.12.2020, zn.: 1091/2020-910-IPK/4 

1 Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 
předá stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu Gik Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. 
Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘS D ČR, a to zejména dle 
směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na 
stránkách www.r.yd.ci. Protokol o předání doloží příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje ze dne 23.2.2021, zn: 1307/2021 

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební 
materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních 
vpustí v souvislosti s touto stavbou. O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem 
informován p. Petr. Dolníček, silniční inspektor.  

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy 
přechodné dopravní značeni dle „Stanovení přechodného dopravního značení" vydaného 
silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK. Jakékoliv 
poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v 
důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez 
odkladného účinku. Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo 
dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby. Za předpokladu dodržení 
stanovených podmínek nemáme námitky pro územní řízení a následné realizaci výše uvedené 
stavby v souladu s předloženou dokumentaci. Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí 
dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.  
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MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 
21.4.2021, č.j: DMBO 7851/2021 

 

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků: 

Katastrální území: Pozemek Výměra odním. pozemku (m2) BPEJ Třída Druh 

   p.č.  celková: odnímaná:  ochrany:  

Velké Opatovice 1935/10 25143   99 30200 I. orná  

   1935/11 45311   74 30200 I. orná 

   1935/28 3111   129 30200 I. orná 

 

 

Katastrální území: Pozemek Výměra odním. pozemku (m2) BPEJ Třída Druh 

   p.č.  celková: odnímaná:  ochrany:  

Uhřice u Boskovic 209  25143   51 31000 I. orná  

        23 30200 I. orní 

   212  36351   26 30200 I. orná 

   214  34795   16 30200 I. orná 

   649  1424   38 30200 I. orná 

   219  38220   79 31000 I. orná 

   368  12242   96 31100 I. orná 

373/9  760   35 31100 I. orná 

385/2  3764   19 31100 I. orná 

460  17014   8 31100 I. orná 

407  21243   61 31100 I. orná 

402  28019   69 34511 III. orná 

   

 

Katastrální území: Pozemek Výměra odním. pozemku (m2) BPEJ Třída Druh 

   p.č.  celková: odnímaná:  ochrany:  

Úsobrno  784/162 3587   42 51110 I. orná  

   784/161 1871   8 51110 I. orná 

   784/190 2449   47 51110 I. orná 

   670/2  7055   2 53014 IV. orná 

   665/77  961   156 53014 IV. orná 

  

Celkem       1078 
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Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:  

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze 
využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat 
odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.  

2) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, 
aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky 
ZPF.  

3) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy budou zřízeny na 
předmětných trvale odnímaných pozemcích.  

4) Během stavby budou stavebníkem učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.  

5) Dle ust. 11 odst. 4 zákona stavebník povinen orgánu ochran ZPF MěÚ Boskovice:  

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem,  a to do 6 
měsíců ode dne nabytí právní moci — právní účinnosti, 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Za 
zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skrývky ornice.  

6) V případě. že tak nebude učiněno, správní orgán zahájí správní řízení o uložení pokuty § 20 
odst. 1 písm. i) zákona  

7) Stavebník na svůj náklad v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona provede z celé trvale 
odnímané výměry. tj. na ploše o výměře 1078 m2„ skrývku ornice, která bude krátkodobě 
odděleně deponována a poté buď navrácena nad zahrnutou podzemní část základu. popř. 
uložena na okolní ornou půdu, kde dojde k demontáži stávajících stožárů a rozhrnuta.  

8) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním. rozprostřením, využitím. ochranou a 
ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny 
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice.  

C) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.  

D) Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se vymezuje platba odvodů. V souladu s ust. § 11 odst. I 
zákona budou za trvalé odnětí půdy ze ZPF o výměře 1078 m2 předepsány odvody.  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena 
zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 30200 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 
stanovena ve výši 19, 02,- Kč/m2 . Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 30200 zařazeny do I. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl 
proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická 
váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena 
zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 31000 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 
stanovena ve výši 17, 92,- Kč/m2 . Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 31000 zařazeny do I. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl 
proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická 
váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena 
zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 31100 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 
stanovena ve výši 14, 74,- Kč/m2 . Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 31100 zařazeny do 1. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl 
proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická 
váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena 
zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 34511 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 
stanovena ve výši 10, 07,- Kč/m2 . Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 34511 zařazeny do III. třídy ochrany. při výpočtu odvodu byl 
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proto použit koeficient třídy ochrany 4. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická 
váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena 
zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 53014 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 

stanovena ve výši 4, 28,- Kč/m2 . Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou 
pozemky s přiřazenou BPEJ 53014 zařazeny do IV. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto 
použit koeficient třídy ochrany 3. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha 
vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb.. oceňovací vyhlášky. je základní cena 
zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 51110 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 
stanovena ve výši 12, 37,- Kč/m2 . Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 51110 zařazeny do 1. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl 
proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická 
váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.  

V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF 
vymezuje orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodil) ve výši 134.954,- Kč.  

Dle ust. § 11 odst. 2 zákona o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF rozhodne orgán 
ochrany ZPF Mě[] Boskovice podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru. Dle ust. § 11 
odst. 3 zákona se při rozhodování o odvodech vychází z právního stavu ke dni nabytí právní 
účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Jedná se o vlastníky 
pozemků pod stavbou parc.č.: 

Stavba bude vedena nad pozemky (dále jen pozemky pod stavbou)  : 

parc. č. 2643, 2654, 2655/1, 2824, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3193, 3194, 3236/1, 3237/1,  
3238/1, 3239/1, 3240/1, 3241/1, 3242/1,3243/1, 3243/2, 3244/1, 3245/1, 3246/1,  3247/1, 
3248/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3253/1, 3254/1,  3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258, 3259, 
3260 v katastrálním území Jaroměřice,  

 

parc. č. 4040, 4050, 4051, 4210, 4211/1,4211/2 4212, 4213, 4220, 4222, 4227, 4228, 4229, 
4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4256, 4257, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268,  
4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4359/1, 4853, 4854/1, 4859, 
4860, 4861, 4896, 4900, 4901, 4902, 4906, 4946/1,  4947, 4975,  4978, 4984, 4985, 4986, 
4987, 4989, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 5012, 5059, 5060, 5076, 5101, 5102, 
5103, 5130, 5192, 5193, 5194, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5235, 5360, 5374, 5376, 5377, 
5395, 5397, 5418, 5423, 5424, 5425, 5426, 5442, 5443, 5444, 5445, 5451, 5466, 5467, 5468, 
5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 
5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5515, 5517, 5518, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 
5534, 5535, 5536, 5578, 5579,  5581, 5582  v katastrálním území Konice 

 

parc. č. 4127/1, 4132, 4134, 4135, 4156, 4181, 4183, 4189, 4190, 4191, 4193, 4210, 4211, 
4212, 4213, 4248, 4249, 4250, 4260, 4261, 4262, 4263, 4282, 4283, 4284, 4638, 4654/1, 4655, 
4656, 4657, 4658, 4665,  4672, 4680, 4682, 4683, 4685 v katastrálním území Skřípov 

 

parc.č. 201/4, 201/14, 201/15, 201/29, 201/31, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 250/3, 250/9, 
250/10,  250/12,  252/1, 252/2, 255, 264, 267/5, 341, 342, 343, 344, 360/13, 366, 367, 368, 
373/8, 373/9, 373/10, 384, 385/1, 385/2, 402, 406, 407, 408, 409, 439/1, 445, 446, 447, 448/1, 
448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 488/1, 648, 649, 650, 652, 661/4, 661/6, 661/7, 665, 685, 686/5, 
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686/7, 691/1, 692, 694, 697/1, 697/2, 697/3,  700/1, 728/17, 728/28, 737/1, 1596 v katastrálním 
území Uhřice u Boskovic 

parc. č. 193/19, 193/21, 193/22,  665/77, 665/78, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 751/12, 
751/13,  751/16, 751/17, 751/18, 751/19, 784/57, 784/62, 784/77, 784/78, 784/79, 784/82, 
784/83, 784/84,  784/96, 784/105, 784/107, 784/139, 784/140, 784/141, 784/142, 784/143, 
784/144, 784/145, 784/146,  784/150, 784/151, 784/152, 784/153, 784/154, 784/155, 784/156, 
784/157, 784/158, 784/159, 784/160, 784/161, 784/162, 784/171, 784/172, 784/173, 784/174, 
784/175, 784/184, 784/190, 785/1, 785/2, 785/3,  785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 
785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 
785/24, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 
810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 810/18, 810/19, 810/20, 810/21,   810/24, 815/9, 
815/10, 815/11, 816/7, 816/8, 816/16, 816/17, 816/86, 853, 874/1, 921/29, 921/30, 921/31,  v 
katastrálním území Úsobrno 

parc. č. 1935/1, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 
1935/12,  1935/14, 1935/16, 1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21,  1935/24, 1935/25,  
1935/27, 1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32 v katastrálním území Velké Opatovice.  

 

Umístění stožárových míst: 

Stožárové místo                          parc.č.                   k.ú. 

924     402, 737/1   Uhřice u Boskovic 

927     751/16,751/17, 751/18 Úsobrno 

928    3186    Jaroměřice 

    665/77,670/2   Úsobrno 

    2654    Jaroměřice 

    670/2    Úsobrno 

957    4859    Konice 

928    2654, 3186   Jaroměřice 

    665/77, 665/78, 670/2 Úsobrno 

929    3185, 3186   Jaroměřice 

930    3194, 3248/1   Jaroměřice 

931    3242/1, 3243/1  Jaroměřice 

932    3249/1    Jaroměřice 

933    3256/1    Jaroměřice 

944    4261, 4273,    Konice 

945    4276, 4277, 5581, 5582 Konice 

946    4213, 5530   Konice 

947    4230, 4231, 4234  Konice 

948    5494, 5497   Konice 

949    4051, 5484, 5485  Konice 

950    5466    Konice 

951    5425, 5426   Konice 

952    5397    Konice 

953    5374, 5377   Konice 

954    5235, 5360   Konice 
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955    5193    Konice 

956    5076, 5101, 5102, 5360 Konice 

957    4859    Konice 

958    4359/1, 4896   Konice 

936    4127/1    Skřípov 

937    4183    Skřípov 

938    4189    Skřípov 

939    4193    Skřípov 

940    4248    Skřípov 

941    4261    Skřípov 

942    4263    Skřípov 

943    4283    Skřípov 

917    209    Uhřice u Boskovic 

918    212,214,649   Uhřice u Boskovic  

919    215    Uhřice u Boskovic 

920    250/3, 255   Uhřice u Boskovic   

921    368    Uhřice u Boskovic 

922    360/13, 373/8, 373/9, 385/2 Uhřice u Boskovic    

    686/5, 686/7 

923    406,407   Uhřice u Boskovic  

924    402, 737/1   Uhřice u Boskovic 

925    810/12, 810/13, 785/16 Úsobrno 

    785/17, 785/2 

926    784/161, 784/162, 784/172 Úsobrno  

    784/190 

927    751/16, 751/17, 751/18 Úsobrno 

934    193/19    Úsobrno 

935    193/19    Úsobrno 

915    1935/10, 1935/11   Velké Opatovice 

916    1935/28   Velké Opatovice 

 

Ochranné pásmo zasahuje na pozemky pod stavbou a dále na tyto pozemky: 

parc. č. 2615/7, 2644, 3187/1, 3188/1, 3189/1, 3190/1, 3191/1, 3192/1, 3195, 3255/2, 3256/2, 
3257/2, 3261 v katastrálním území Jaroměřice 

parc. č. 501/1, 501/3, 4039, 4049, 4219, 4264, 4267, 4866, 4903, 4904, 4907, 4974, 4982, 
4983, 4988, 5100, 5129, 5146, 5190, 5191, 5373, 5375, 5378, 5396, 5398, 5400, 5419, 5446, 
5469, 5519, 5520, 5521, 5526, 5537, 5580, 5583 v katastrálním území Konice 

parc. č. 4188, 4252 v katastrálním území Skřípov 

parc. č. 201/32, 213/2, 250/7, 256, 263, 267/15, 365, 383, 728/33, 738 v katastrálním území 
Uhřice u Boskovic 
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parc. č. 665/79, 670/7, 670/8,691, 751/11, 751/15, 751/20, 751/21, 784/63, 784/85, 784/108,  
784/116, 784/129, 784/147, 784/148, 784/149, 784/169, 784/170, 784/176, 784/177, 784/178, 
785/25, 785/26, 785/27, 785/28, 810/22, 810/23, 816/6, 816/9, 816/15, 816/18, 921/28, 921/32, 
921/33, v katastrálním území Úsobrno 

 

Soupis majitelů sousedních parcel, kteří jsou bráni jako účastníci řízení: 
4908, 1864/1, 1919, 4038, 4041, 4044, 4045, 4046, 4048, 4052, 408/2, 4214, 4215, 4216, 
4218, 4221, 4223, 4225, 4232, 4238, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 
4249, 4250, 4251, 4255, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4266, 4269, 4274, 4281, 4282, 4286, 4287, 
4288/3, 4319, 4330, 4356, 4357, 4358,  4359/2, 4396, 4718, 475/4, 4769/1, 4800, 4810, 4811, 
4812, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4835, 4836, 4838, 4839, 4846, 4849, 
4850, 4851, 4852, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/4, 4855/6, 4856, 4857, 4858, 4862, 4863, 
4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4897, 4898, 4899, 
4905, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4935, 4936, 4937, 
4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/2, 4946/3, 4948, 4949/1, 4950, 4956, 
4964, 4976/1, 4977, 4979, 4980, 4981, 4990, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5032, 5039, 5040, 5045/1, 5045/2, 5047, 5048, 5050, 
5052, 5054, 5056/1, 5057, 5068, 5069, 5072, 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 
5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 
5099, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 
5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 
5152, 5153, 5154, 5162, 5163, 5165, 5168, 5170, 5176, 5178, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 
5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 
5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5249, 5250, 
5251, 5252, 5253, 5309, 5359, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 
5371, 5372, 5379, 5380, 5381, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5399, 5401, 5402, 5403, 
5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5420, 
5421, 5422, 5427, 5428, 5429, 5430, 5439, 5440, 5447,  5448, 5449, 5450, 5459, 5460, 5461, 
5462, 5463, 5464, 5465, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5482, 5495, 5496, 5498, 5499, 5500, 
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5516, 
5522, 5523, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 558, 5584, 5585, 
5586, 5587, 5588, 5589, 560/1, 5623, 5624, k.ú. Konice 
 
 
Parc.č. 1498, 1501, 1502, 1503, 1581 k.ú. Budětsko 
 
Parc.č.1384 ,1387, 1389, 1393, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422, 1425, 1458, 1459, 1460, 
1461, 1462, 1471 k.ú. Křemenec 
 
Parc.č.2228/2, 2281, 2285/17, 2613, 2615/2, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2635/3, 2653/2, 2653/3, 
2655/2, 2655/3, 2668, 2703, 2825/4, 2837/1, 2854/66, 3179, 3180, 3181, 3192/2, 3196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229, 
3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236/2, 3237/2, 3238/2, 3239/2, 3240/2, 3241/2, 3242/2, 
3243/3, 3243/4, 3244/2, 3245/2, 3246/2, 3247/2, 3248/2, 3249/2, 3250/2, 3251/2, 3252/2, 
3253/2, 3254/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/2, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 
3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 
3289, 3290  k.ú Jaroměřice 
 
Parc.č. 4056 , 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4072, 4073, 4074, 
4075, 4079, 4080, 4081, 4082, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4094, 4095, 4096, 
4097, 4098, 4099, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4125, 4126, 4127/2, 4127/3, 
4127/4, 4127/5, 4128, 4129, 4130, 4131, 4133, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4143, 
4144, 4145, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4174, 4176, 4177, 
4178, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4200, 4201, 4202, 
4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4214, 4215, 4216, 4217, 4223, 4228, 4230, 4231, 
4232, 4233, 4235, 4236, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4251, 
4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 
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4272, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288, 4293, 443, 4562, 4634, 4635, 
4636, 4637, 4639, 4649, 4653, 4654/2, 4659, 4660, 4661, 4666, 4667, 4669, 4670, 4673, 4674, 
4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4681, 4684, 4686, 4687, 4738, 4772, 4773, 4775, 4776, 4810, 
4812, 560, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 819, 827, 844, 853, 855, 858, 859, 860 k.ú. 
Skřípov 
 
Parc.č. 2044, 2048, 2049  k.ú. Šubířov 
 
Parc.č. 105, 1204/2, 1205/1, 1205/11, 1208/5, 124, 131, 136/1, 137/1, 138, 140/1, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 1501/56, 1515/1, 1518, 1540/1, 1540/2, 160, 160/6, 160/7, 160/8, 161, 
1625/10, 1625/25, 1627, 1638/1, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 176, 18, 198, 199, 201/1, 
201/11, 201/12, 201/13, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 
201/24, 201/25, 201/28, 201/30, 201/5, 201/7, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 210, 213/1, 219, 
221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/11, 250/2, 250/6 250/8, 
251, 261, 267/1, 267/12, 267/17, 267/19, 280/1, 311, 330/10, 330/3, 333, 335/1, 335/2, 337/3, 
337/5, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360/1, 
360/10, 360/12, 360/14, 360/15, 360/18, 361, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/11, 373/13, 
373/14, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6 373/7, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 
388, 389, 390, 391, 393, 394, 400/13, 400/15, 403/1, 403/2, 404, 405, 411, 414, 415, 418/1, 
42/1, 42/3, 424/1, 424/8, 424/9, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 429/1, 429/2, 430/2, 436, 
439/11, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 441, 442, 443, 444, 488/2, 489, 490/10, 
490/2, 490/4, 490/5, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 493/8, 495/32, 495/34, 576/2, 577/1, 577/2, 
578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 588, 589/2, 59, 632, 633, 645, 647, 651, 653/1, 
653/2, 654, 661/3, 661/5, 664, 666, 667, 668, 673, 677, 678, 682, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 
686/4, 686/6, 688/5, 688/6, 690, 691/2, 698, 699/2, 700/2, 701, 709, 712/2, 718, 728/18, 
728/25, 728/26, 728/27, 728/8, 728/8, 728/9, 739, 740, 85 k.ú Uhřice u Boskovic  
 
Parc.č. 115/1, 119/6, 12, 122/1, 124/1, 129/1, 129/3, 13, 131/1, 131/2, 131/3, 136/3, 15/1, 16, 
193/20, 2/1, 204, 205, 24/2, 243, 25, 559, 625/1, 670/13, 670/14, 689, 751/1, 751/10, 751/14, 
751/26, 751/27, 751/28, 751/29, 751/30, 784/103, 784/104, 784/106, 784/111, 784/113, 
784/132, 784/133, 784/134, 784/135, 784/136, 784/137, 784/138, 784/163, 784/164, 784/165, 
784/165, 784/166, 784/167, 784/168, 784/179, 784/191, 784192, 784/193, 784/59, 784/6, 
784/60, 784/61, 784/64, 784/65, 784/66, 784/76, 784/80, 784/81, 784/95, 784/97, 784/98,  
784/99, 785/6, 810/25, 810/26, 810/27, 810/28, 815/12, 815/4, 816/1, 816/10, 816/11, 816/12, 
816/13, 816/14, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 
816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 
816/4, 816/5, 816/85, 816/87, 816/88, 816/94, 816/95, 816/96, 817/3, 828/6, 849/1, 852, 854, 
855, 856, 867/10, 867/12, 867/26, 867/27, 867/29, 867/34, 867/35, 867/37, 867/40, 867/45, 
867/6, 874/2, 875/1, 892/1, 910, 915, 921/16, 921/17, 921/19, 921/26, 921/27, 921/34, 921/35, 
921/36, 921/37, 921/38, 921/58, 948 k.ú. Úsobrno  
 
Parc.č.1934, 1935/13, 1935/15, 1935/2, 1935/23, 1935/26, 1935/33, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 
1936/4 k.ú. Velké Opatovice  
  

 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.6.2021 podal žadatel ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 
10, kterého zastupuje ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „V416-sdružené vedení s V5592/3“. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 15.11.2021, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.  Před ústním jednáním podali písemný nesouhlas se stavbou Petr Bárta, Na 
Výsluní 2526/15, Boskovice a Ondřej Švec a Bělecký mlýn s.r.o.  Na ústním jednání podal 
připomínky ke stavbě pan Rostislav Grulich. S jejich námitkami se stavební úřad vypořádal 
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níže. Protože se jedná o stavbu liniovou, která je umístěna na území 3 krajů, nepovažoval 
stavební úřad za nezbytné provádět ústní jednání v celé trase stavby. Z toho důvodu se 
stavební úřad s celou trasou seznámil dne 9.11.2021. Bylo zkontrolováno, jestli projektová 
dokumentace je provedena podle skutečného stavu terénu. Bylo zjištěno, že projektová 
dokumentace je zhotovena podle skutečného stavu. Orientace v terénu byla jednodušší tím, že 
trasa vede v trase stávajícího vedení 400kV. Ústní jednání bylo svoláno do zasedací místnosti 
na zámku v Konici. Tam byla vznesena jediná připomínka ohledně hlučnosti stávajícího vedení 
a tou se stavební úřad zabývá níže. 

 

Popis stavby: 

Jedná se o výstavbu  liniové stavby – sdruženého nadzemního elektrického vedení 1 x 400kV + 
2 x 110kV, které je označeno jako V416/5592/5593. 

Toto vedení bude vystavěno v trase stávajícího vedení. Stávající vedení spojuje transformovny 

TR Mírovka a TR Prosenice, záměrem je však dotčen pouze úsek o délce 15,162 km.  

Projektová dokumentace řeší demontáž stávajícího vedení 1x400 kV ve výše uvedeném úseku 
a výstavbu nového sdruženého vedení 1x400 kV + 2x110 kV vč. napojení na stávající 
jednoduchou trasu ZVN na stožárech č. 914 a 958A (tyto „koncové" stožáry budou předem 
vyměněny za nové v rámci jiné investiční akce stavitele).  

Ze stávajících stožárových konstrukcí typu Portál bude vedení V416 v rozpětí 914-915 
přemístěno na pravou stranu (ve směru číslování vedení) na nové stožárové konstrukce typu 
Dunaj_s. 

Od podpěrného bodu č. 915 pak dále pokračuje úsek sdruženého vedení V5592/5593 vlevo a 
V416 vpravo ve směru číslování vedení. Sdružené vedení je ukončeno na p.b. 958, kde z nové 
stožárové konstrukce typu Dunaj_s bude vedení V416 opět pokračovat na stávající stožárovou 
konstrukci p.b. 958A typu Portál.  

V úseku mezi st. č. 915 a 958 předmětný záměr obsahuje nové dvojité vedení 110 kV V5592 a 
V5593, avšak fyzicky dojde k natažení vodičů VVN vč. zemnicího lana v tomto úseku 
distributorem až v okamžik realizace samostatné akce, která bude řešit mimo jiné i napojení 
vedení V5592/5593 na stožáry přenosové soustavy č. 915 a 958 v rozpětích 914-915 a 958-
958A.  

Úsek sdruženého vedení byl navržen s ohledem na maximální využití trasy a stožárových míst 
stávajícího vedení. Stožáry sdruženého vedení budou situovány do stávajících stožárových 
míst vyjma p.b. 924, 927, 928 a 957. U těchto stožárových míst dochází z důvodu technické 
optimalizace vedeni k jejich posunu dle níže přiložené tabulky. Počet nových stožárů je shodný 
s počtem stožárů stávajících, jen u některých došlo k posunutí. 

 

 

 

Číslo stožáru                       Posun                         Příčina posunu  

924   V trase o 8 m ve směru číslování.    potok  

927   V trase o 10 m proti směru číslování.   plynovod  

928   V přímce st. Č. 928-930 o 15 m proti směru  

číslování. Tím se osa vedení 925-928 posune  

o max. 0,9 m mimo původní osu.    potok  

957  V trase o 168,3 m ve směru číslování   optimalizace výšky vedení  

        nad terénem  

 

Trasa vedení je umístěna převážně v zemědělské krajině a částečně v lesním průseku. 
Prochází morfologicky členitým územím Drahanské vrchoviny, s rozpětím nadmořských výšek 
360 m n. m. — 615 m n. m., kde několikrát překonává významná převýšení. Trasa vedení je 
patrná z výkresové dokumentace části C. Situační výkresy.  
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Předmětem územního řízení je výstavba sdruženého vedení v úseku stávající liniové stavby 
nadzemního elektrického vedení. V rámci stavby budou v tomto úseku kompletně demontovány 
stávající stožárové konstrukce jednoduchého vedení a tyto budou nahrazeny novými 
stožárovými konstrukcemi sdruženého vedení. Nové stožárové konstrukce budou koncipovány 
jako samostatné vedení ZVN + VVN. Podrobný popis koncepce vedení je popsán v kapitole 
B.2.3. Základní technický popis staveb.  

Principem sdruženého vedení je vytvoření tzv. energetického koridoru — souběhu dvou typů 
elektrických vedení ZVN a VVN (tj. přenosové a distribuční soustavy), jejichž dvě samostatná 
ochranná pásma se budou překrývat. Podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon) je ochranné pásmo vedení ZVN 400 kV stanoveno svislým průmětem ve vzdálenosti 20 
m od krajního vodiče vedení ZVN, pro vedení VVN 110 kV je ochranné pásmo stanoveno 
svislým průmětem ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče vedení VVN. Ochranné pásmo 
stávajícího vedení 400 kV je 25 m od krajního vodiče trojsvazku. V rámci nové trasy dojde ke 
zúžení stávajícího ochranného pásma vedení ze 72,4 m na 61,2 m.  

Provedení sdruženého vedení umožňuje umístění vedení ZVN a VVN na stejnou stožárovou 
konstrukci, takto dochází k maximálnímu využití stávajícího koridoru nadzemního vedení a 
nedochází k dalšímu zatěžování území. Sdružené vedení zajišťuje optimální prostorové 
uspořádání jednotlivých vedení a redukuje jejich ochranná pásma v místech společného 
souběhu. 

 

 

Doložené doklady: 

-  Stanovení stavebního úřadu ze dne 28.1.2021, č.j: MMR-6165/2021-83 

- Stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje,  ze dne 5.3.2019, č.j: JMK 35858/2019 

- Stanovisko Pardubického kraje,  ze dne 1.4.2019, č.j: KrÚ 18402/2019 

- Stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje,  ze dne 4.3.2019, č.j: KUOK 26678/2019 

- Závěr zjišťovacího řízení ze dne 25.11.2019, č.j: MZP/2019/570/1136 

- Stanovisko Česká geologická služba, správa oblastních geologů ze dne 18.10.2021, č.j: 
ČGS-441/21/0854*SOG-441/0849/2021 

- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického 

ze dne 3.11.2021, zn: SBS 4293/2021/OBÚ-09/1 

- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro úřadu pro území krajů Královehradeckého a 
Pardubického ze dne 19.3.2018, zn: SBS 07936/2018/OBÚ-09/1 

- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro úřadu pro území krajů Královehradeckého a 
Pardubického ze dne 3.12.2020, zn: SBS 45762/2020/OBÚ-09/1 

- Vyjádření MěÚ Konice odboru ŽP ze dne 19.2.2021, č.j: KON 2095/2021 

- Vyjádření správa železnic ze dne 10.6.2021, zn: 8465/2021-SŽ-CTD-ÚŽT 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc ze dne 30.11.2020, zn: 5232/2020-52200/Lu 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno ze dne 4.1.2021, zn: 13/18.12/20-22200 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR Pardubický kraj ze dne 8.12.2020, č.j: 
006244/38200/3/Hol/2020 

- Vyjádření Správa železnic ze dne 13.1.2021, zn: 632/2021-SŽ-OŘ OLC-OPS/PrT 

- ČD Telematika souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019886 

- ČD Telematika souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019887 

-  ČD Telematika souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019888 

-  Správa železnic, vyjádření ze dne 15.1.2021, zn: 987/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS 

- Správa železnic, vyjádření ze dne 1.12.2020, zn: 29724/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS 

- Úřad pro civilní letectví, stanovisko ze dne 17.12.2020, č.j: 013864-20-701 

- Povodí Vltavy, vyjádření ze dne 10.12.2020, zn: PVL-84994/2020/410  
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- Povodí Labe, vyjádření ze dne 27.11.2020, č.j: PLa/2020/053371 

- Povodí Moravy, vyjádření ze dne 4.1.2020, zn: PM-49387/2020/5203/IN 

-  Lesy ČR, vyjádření ze dne 22.1.2021, č.j: LCR942/109059/2021 

-  Lesy ČR, vyjádření ze dne 18.2.2021, č.j: LCR161/002021/2020 

-  Lesy ČR, vyjádření ze dne 30.11.2020, č.j: LCR144/014005/2020 

-  ČEZ Distribuce, vyjádření ze dne 9.2.2021, zn: 11117/43656 

-  ČEZ Distribuce, vyjádření ze dne 26.4.2022, zn: 1125245048 

- Stanovisko Quantum, a.s. ze dne 9.12.2020, č.j: 534/JF/2020 

- Moravská vodárenská vyjádření ze dne 4.12.2020, zn: PRO/B/204-17105/20/Vych. 

- Moravská vodárenská, vyjádření ze dne 5.1.2021, zn: MOVOZADPV-050122-101. 

- VHOS a.s. vyjádření ze dne 27.11.2020.  

- VHOS a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021, zn.:Ing.Mi/2021/9012562  

- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 8.11.2020, č.j: 1202019885 

- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019886 

- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019887 

-  ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019888 

- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 30.11.2020, č.j: 1202021336 

- CETIN vyjádření ze dne 30.3.2021, č.j: 600861/21 

- E.ON Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 4.12.2020, zn: S46170-27024792 

- Gasnet, s.r.o.vyjádření ze dne 28.12.2020, zn: 5002268323 

- Gasnet, s.r.o. vyjádření ze dne 6.5.2021, zn: 5002351404 

-  Vodafone Czech Republik a.s. , vyjádření ze dne 7.12.2020, zn: 201126-2125234239 

-  Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 13.12.2021, zn: 211123-0903362201 

- Správa železnic vyjádření ze dne 20.5.2021, zn: 34103/2021-SŽ-GR-017 

-  E-mailové vyjádření Milana Karbana ze dne 2.6.2021 zaslané na emailovou adresu       

 kejdova@transenergy.cz 

- Obec Jaroměřice, vyjádření ze dne 30.11.2020, zn: OÚ-JA/401/2020 

- Město Velké Opatovice, usnesení rady města ze dne 3.2.2020, zn: MVO-247/2021 

- Obec Uhřice, vyjádření ze dne 10.12.2020, sp.zn: 11/23501/2020/HF 

- Obec Úsobrno, vyjádření ze dne 21.1.2021, sp.zn: USO 75/2021 

- Obec Skřípov, vyjádření ze dne 14.12.2020, sp.zn: 23600/V416St. 

- MěÚ Moravská Třebová, koordinované závazné stanovisko ze dne 27.1.2021, č.j: MUMT 
02793/2021 

- MěÚ Moravská Třebová, závazné stanovisko ze dne 20.4.2021, č.j: MUMT 11869/2021 

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Boskovice, ze dne  1.4.2021, č.j: DMBO 7322/2021 

- Rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, ze dne 
28.01.2021, č.j: DMBO 1971/2021 

- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, ze dne 20.4.2021, čj.: DMBO 
7542/2021/TOŽP/Ru/221.2.4 

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Konice, č.j: KON 472/2021, ze dne 12.1.2021  

- Závazné stanovisko MěÚ Konice , odboru ŽP  ze dne 18.3.2021, č.j: KON 3566/2021 

- Vyjádření MěÚ Konice , odboru ŽP  ze dne  19.2.2021, č.j: KON 2095/2021 

- Souhlas MěÚ Konice , odboru ŽP  ze dne 10.2.2021, č.j: KON 1588/2021 

- Souhlas MěÚ Konice , odboru ŽP  ze dne 10.2.2021, č.j: KON 1695/2021 

- Závazné stanovisko MěÚ Konice , odboru ŽP  ze dne 10.2.2021, č.j: KON 1690/2021 
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- Souhlas MěÚ Konice , odboru ŽP  ze dne 10.3.2021, č.j: KON 3058/2021 

- Koordinované závazné stanovisko krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 17.12.2020, 
č.j: KUOK 128200/2020 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j: KUOK 
22189/2021 ze dne 16.2.2021 

- Krajský úřad Pardubického kraje, koordinované závazné stanovisko ze dne 8.12.2020, č.j: 
KrÚ 90281/2020/KO/Je 

- Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení zemědělství a lesního hospodářství ze dne 
18.2.2021, č.j: KrÚ 15655/2021 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, koordinované stanovisko ze dne 14.1.2021, č.j: JMK 
5883/2021 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 28.1.2019, č.j: 
6314/2019/OŽPZ/Si 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, stanovisko ze dne 29.1.2019, č.j: JMK 14602/2019 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j: KUOK 
12625/2019 ze dne 1.2.2019 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 
25.2.2021, č.j: JMK 34004/2021 

- Úřad pro civilní letectví, stanovisko ze dne 21.12.2020, č.j: 013887-20-701 

- Archeologický ústav, Brno, vyjádření ze dne 4.12.2020, č.j: ARUB/6872/2020 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, č.j: NPU-
361/92752/2020 ze dne 10.12.2020 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, č.j: NPU-371/93604/2020 ze 
dne 3.12.2020 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, č.j: NPU-371/98912/2020 ze 
dne 14.12.2020 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, vyjádření ze dne 
3.12.2020, zn: SBS 45762/2020/OBÚ-09/1 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, vyjádření ze dne 
7.1.2020, zn: SBS 46060/2020 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, vyjádření ze 
dne 2.12.202, zn: SBS 45434/2020/OBU-05 

- Česká geologická služba, vyjádření ze dne 11.12.2020, zn: ČGS-441/20/939*SOG-
441/0940/2020  

- Agentura ochrany přírody a krajiny vyjádření ze dne 7.1.2021, zn: 00084/OM/21 

- Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 16.12.2020, č.j: DUCR-73622/20/Eh 

- KHS Olomouckého kraje, závazné stanovisko ze dne 18.12.2020, č.j: 
KHSOC/66502/2020/PV/HOK 

- KHS Pardubického kraje , závazné stanovisko ze dne 23.12.2020, č.j: 
KHSPA/26798/2020/HOK-Sy 

- KHS Jihomoravského kraje, závazné stanovisko ze dne 4.1.2021, č.j: KHSJM 
00036/2021/BK/HOK 

- Ministerstvo vnitra stanovisko ze dne 15.12.2020 č.j.: MV-131293-6/OSM-2020 

- Ministerstvo vnitra stanovisko ze dne 8.12.2021 č.j.: MV-197839-4/OSM-2021 

- Ministerstvo životního prostředí, vyjádření ze dne 26.1.2021, č.j: MZP/2021/610/231 

- Ministerstvo zdravotnictví, vyjádření ze dne 10.12.2020, č.j: MZDR-53418/2020-2/OZP-ČIL-
Sk 

- Ministerstvo dopravy závazné stanovisko ze dne 29.12.2020, zn: 1091/2020-910-IPK/4 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, souhlas ze dne 18.12.2020, č.j: MPO 682225/20/930-SÚ 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany , závazné stanovisko ze dne 25.1.2021, 
sp.zn: 107844/2021-1150-OÚZ-BR 
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- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 23.2.2021, zn: 1307/2021 

- MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 
21.4.2021, č.j: DMBO 7851/2021 

- Závazné stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20.10.2020, č.j: MV-164554-4/PO-PRE-2020 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vyjádření ze dne 16.11.2020, č.j: KRPE-
73788-87/ČJ-2020.1700IT 

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyjádření ze dne 12.11.2020, č.j: KRPB-
612-728/ČJ-2020-0600MN-MAT 

- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje vyjádření ze dne 3.11.2020, č.j: KRPM-342-
148/ČJ-2020-1400IT-OPP. 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vyjádření ze dne 30.11.2021, č.j: KRPE-
84147-78/ČJ-2021-1700IT 

 

 

Posouzení z hlediska územního plánování: 

Z koordinovaného závaznéhostanoviska  MěÚ Moravská Třebová, koordinované závazné  
stanovisko ze dne 27.1.2021, č.j: MUMT 02793/2021 vyplývá: 

 

Po posouzení předmětného záměru orgán územního plánování usoudil, že záměr vyvolá 
změnu v území, kterou se dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí: 
"změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn". a 
proto k předmětnému záměru orgán územního plánování vydává závazné stanovisko dle 
ustanovení § 96b stavebního zákona.  

Podklady pro vydání závazného stanoviska, kromě projektové dokumentace: Územní plán 
Jaroměřice (dále ÚP) byl vydán 12.09.2012 s nabytím účinnosti 02.10.2012, Změna č. 1 ÚP 
byla vydána 1 L02.2019 s nabytím účinnosti 27.02.2019 a Změna č. 2 ÚP byla vydána 
11.05.2020 s nabytím účinnosti 28.05.2020 , Politika územního rozvoje České republiky (PÚR 
ČR). ve znění aktualizace č. 5, která je závazná dnem 11.09.2020 pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, schváleny 
25.08.2020 s nabytím účinnosti 12.09.2020. – 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (dále ÚAP) - 4. 
úplná aktualizace 2016  

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů: soulad s politikou územního 
rozvoje: Platná PÚR ČR záměr řeší jako stávající trasu elektrického vedení VVN 400 kV. - 
soulad s územně plánovací dokumentací - zásady územního rozvoje: Platná ZÚR Pk záměr 
řeší jako veřejně prospěšnou stavbu pro koridor E 14 (nadzemní vedení 2x110 kV TR velké 
Opatovice - TR Konice). soulad s územně plánovací dokumentací - územní plán: V ÚP 
Jaroměřice včetně změn se záměr nachází nezastavěném území, v koridoru technické 
infrastruktury nadmístního významu CT E14, který je vymezen jako veřejně prospěšná stavba, 
pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (VT1). Koridor Vil je v územně plánovací 
dokumentaci vymezen v šířce 400 m. Záměr splňuje zásady koncepce rozvoje obce. Dále 
splňuje stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - záměr je navržen 
v ploše, kde je jeho realizace přípustná. Záměr neomezí funkční využití navazujícího území a 
nevyžaduje zvýšené nároky na technickou infrastrukturu. Z ŮP Jaroměřice vyplývá požadavek 
na respektování lokálního biocentra LBC XVIII ll Dlouhého vedení. - soulad s uplatňování cílů a 
úkolů územního plánování: Orgán územního plánování přezkoumal soulad navrhovaného 
záměru s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ustanoveních § 18 a 19 
stavebního zákona. Konstatoval, že koordinace veřejných a soukromých záměrů změn 
předmětném území a ochrana veřejných zájmů, jak ukládá ustanovení § 18 odst. 3 stavebního 
zákona, je zajištěna, neboť vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je vyvážený. Účelné využití a prostorové 
uspořádání území je u předmětného záměru komplexně řešeno a je zajištěn obecně prospěšný 
soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Při posouzení souladu záměru s 
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ustanovením § 19 odst. 1 stavebního zákona orgán územního plánování usoudil, že předmětný 
záměr vyhovuje stanoveným podmínkám pro provedení změn v území, zejména pak pro 
umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na 
využitelnost navazujícího území, vyhovuje stanoveným urbanistickým, architektonickým a 
estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území, a že provedení změn v 
území nepředstavuje v daném území problémy a rizika. - soulad s územně analytickými 
podklady - ÚAP: Z ÚAP nevyplývají žádné podmínky ani požadavky na předmětný záměr. 
Orgán územního plánování stanovil v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 stavebního zákona 
platnost závazného stanoviska 2 roky. Orgán územního plánování neshledal důvody k 
prodloužení lhůty na 3 roky a žadatel o prodloužení lhůty sám odůvodněně nepožádal. Orgán 
územního plánování po posouzení záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 dospěl k 
závěru, že výše uvedený záměr je přípustný z hlediska souladu s platnou politikou územního 
rozvoje, z hlediska souladu s platnými zásadami územního rozvoje, z hlediska souladu s 
platným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. a proto 
vydal toto souhlasné závazné stanovisko. 

 

 

Z koordinovaného závazného stanoviska  MěÚ Boskovice, koordinované závazné stanovisko 
ze dne 1.4.2021, č.j: DMBO 7322/2021 vyplývá 

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor výstavby a územního plánování MěÚ 
Boskovic jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem: - 
část dokumentace pro územní a stavební řízení.  

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel výstavby a územního plánování jako orgán 
územního plánování z: - Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3 a 5 schválné usnesením vlády č. 276 dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR"). - Zásad 
územního rozvoje kraje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05. 10. 2016, usnesením č. 2891/16/Z29, s účinností 03. 11. 2016 
(dále jen „ZÚR") + aktualizace č. 1 a č. 2. - Územního plánu obce Velké Opatovice + změna č.1, 
č.6. - Územního plánu Uhřice, který nabyl účinnosti 3. 12. 2020. - Územního plánu Úsobrno, 
který nabyl účinnosti 16. 10. 2018.  

Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr 
podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování, či nikoliv. - Soulad s politikou územního rozvoje:  Území města Velké 
Opatovice neleží v žádné rozvojové oblasti. neleží ve specifických oblastech nadmístního 
významu vymezených v PÚR ČR, leží v trasách transevropských multimodálních koridorů, 
koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic. koridorů vodní dopravy, 
koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody — konkrétně 
koridor vysokorychlostní silnice R43. Záměr nemá vliv na tento koridor. Území obce Úsobrno 
neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu 
vymezených v PÚR ČR, neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů 
vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů 
elektroenergetiky. koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Území obce Uhřice neleží 
v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených 
v PÚR ČR, neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů 
vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů 
elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody.  

- Soulad s územně plánovací dokumentací:  Soulad se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. ZÚR vymezují na území 
města Velké Opatovice tyto záměry: TEE07 - Vedení 110 kV; ( Konice —) hranice kraje — 
Velké Opatovice, POP08 - Opatření na vodním toku Jevíčka, RBC 1819 — Smržovec, RK 1391 
- regionální biokoridor, RK 1392 -regionální biokoridor. RK 1393B - regionální biokoridor, DS03 
- D43 Sebranice - Velké Opatovice - hranice kraje. ZÚR vymezují na územní obce Úsobrno tyto 
záměry: TEE07 - Vedení 110 kV; ( Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice, RBC 275 — 
Duraně. RBC 1892 - Úsobrnské údolí, K 92MB -nadregionální biokoridor, RK 1432 - regionální 
biokoridor. Stavební záměr není v rozporu s ZÚR, zejména nekoliduje s žádným záměrem 
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vymezeným v ZÚR. ZÚR vymezují na územní obce Úsobrno tyto záměry: TEE07 - Vedení 110 
kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice. Stavební záměr je v souladu se ZÚR, je 
navržen v koridoru pro TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice. 
Nekoliduje s žádným jiným záměrem vymezeným v ZÚR. Soulad s Územním plánem. Územní 
plán obce Velké Opatovice. Dle platného územního plánu obce Velké Opatovice + změna č.1, 
č.2, č.3, č.5, č.6 jsou pozemky na kterých je záměr navržen součástí plochy Po — orná půda 
velkoplošně obhospodařovaná. Na této ploše jsou stavby technické infrastruktury přípustné. 
Územní plán Uhřice. Stavební záměr se nachází v návrhovém koridoru dopravní a technické 
infrastruktury - koridoru TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice. 
Územní plán Úsobrno. Stavební záměr se nachází v návrhovém koridoru pro vedení VVN 110  

kV. Záměr je z hlediska územního plánu možný.  

 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:  

V souladu s požadavky § 96b odst. 3 stavebního zákona byl záměr vyjádřený v dokumentaci 
pro společné územní a stavební řízení zkoumán též z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování stanoveným v § 18 a 19 stavebního zákona. Stavební záměr je v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, vyjádřenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Zejména 
neohrožuje udržitelný rozvoj území, ani přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Při posuzování záměru z hledisek 
uvedených v § 96b odst. 6 odbor se výstavby a územního plánování jako orgán územního 
plánování zabýval požadavky obecně závazných právních předpisů, mimo jiné i souladem 
záměru s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Přezkoumání souladu záměru s prováděcími právními 
předpisy, tedy i s vyhláškou č. 501/2006 Sb., provedl MěÚ Konice odbor výstavby a došel 
k závěru, že je stavební záměr přípustný 

 

 

Z koordinovaného závazného stanoviska  MěÚ Konice, koordinované závazné stanovisko č.j: 
KON 472/2021, ze dne 12.1.2021  vyplývá 
Navrhovaný stavební záměr „V416 – sdružené vedení s V5592/3“ na pozemcích viz. 
koordinační situace, 1:2000, k.ú. Konice, k.ú. Skřípov, spočívá v realizaci sdruženého vedení 
(na společných stožárových konstrukcích, které bude tvořeno jedním systémem 400 kV 
provozně označeném jako V416) 110 kV a 400 kV v úseku od st. č. 915 až po st. č. 958, viz. 
celková situace stavby, předmětný úsek pro ORP Konice v katastrálním území Konice a 
Skřípov. Záměrem je dotčen úsek o délce 15,162 km. Záměr zasahuje do Jihomoravského, 
Pardubického a Olomouckého kraje. Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor výstavby 
jako orgán územního plánování z následujících podkladů:  
- Dokumentace k územnímu řízení: „V416 – sdružené vedení s V5592/3“, Transenergy s.r.o., 
Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 291 52 445  
- Politika územního rozvoje České republiky, schválená vládou České republiky dne 20.7.2009 
usnesením č. 929. V současné době platí Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 
1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a je závazná pro pořizování a vydávání územních plánů, zásad 
územního rozvoje, regulačních plánů a pro rozhodování v území (dále jen „Politika územního 
rozvoje České republiky“).  
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, (byly vydány dne 22.2.2008 s nabytím 
účinnosti dne 28.3.2008), ve znění Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje, (byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy č. j. 
KUOK 28400/2011 dne 22. 4. 2011 a účinnosti nabyla dne 14. 7. 2011), ve znění Aktualizace č. 
2b zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (byla vydána dne 24.4.2017 a účinnosti nabyla 
dne 19.5.2017) a ve znění Aktualizace č. 2a zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (byla 
vydána dne 23.9.2019 a účinnosti nabyla dne 15.11. 2019) (dále jen „Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje“).  
- Územní plán Konice: Obec Konice má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je 
Územní plán Konice (vydán Zastupitelstvem města Konice dne 13.5.2013, účinnosti nabyl dne 
11.6.2013), a Změna č. 1 územního plánu Konice (vydána Zastupitelstvem města Konice dne 
4.12.2017, účinnosti nabyla dne 21.12.2017, dále jen „územní plán“).  
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- Územní plán Skřípov: Obec Skřípov má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je 
Územní plán Skřípov (vydán Zastupitelstvem obce Skřípov dne 29.9.2014, účinnosti nabyl dne 
12.10.2014), dále jen „územní plán“).  
Orgán územního plánování přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr, zda je 
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z 
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.  
Platná Politika územního rozvoje České republiky navrhovaný stavební záměr neřeší.  
Orgán územního plánování přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr, zda je 
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a 
či nikoliv.  
Platná Politika územního rozvoje České republiky navrhovaný stavební záměr neřeší.  
Platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vedou navrhovaný stavební záměr jako 
veřejně prospěšnou stavbu ozn. E07 Vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice.  
Navrhovaný stavební záměr se nachází v tomto koridoru E07 a je tedy v souladu s platnými 
Zásadami Olomouckého kraje.  
Územní plán stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, podmínky 
využití území a podmínky zastavitelnosti území.  
Podle Územního plánu Skřípov se dotčený stavební záměr v katastru Skřípov nachází v 
nezastavěném území v návrhové ploše koridoru pro vedení elektrické sítě VVN 110 kV a v 
tomto koridoru je zakresleno venkovní vedení elektrické sítě VVN 400 kv (včetně ochranného 
pásma), kterému odpovídá trasa sdruženého vedení V416 s V5592/3.  
Podle Územního plánu Konice se dotčený stavební záměr v katastru Konice nachází v 
nezastavěném území.  
V koordinačním výkrese je zakreslen návrh koridoru pro nadzemní vedení VVN 110 kV, který je 
umístěn severněji od trasy záměru sdruženého vedení V416 s V5592/3 a neodpovídá 
stávajícímu vedení. Dále je zde zakreslen koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV, jež je 
uveden jako územní rezerva a kopíruje trasu záměru sdruženého vedení V416 s V5592/3, 
nicméně je umístěn severněji. Je zde však zakreslena osa stávajícího nadzemního vedení VVN 
400 kV včetně ochranného pásma, odpovídající trase plánovaného sdruženého vedení V416 s 
V5592/3. V platném ÚP Konice není záměr sdruženého vedení V416 s V5592/3 řešen. 
Vzhledem k tomu, že stavební záměr je v souladu s nadřazenou dokumentací pro územní plán– 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, bude tato požadovaná 
změna zahrnuta do v současné době pořizované změny č. 2 územního plánu Konice.  
Dle § 54 odst. 5 stavebního zákona: Část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci 
záměru obsaženého v politice územního rozvoje nebo zásadách územního rozvoje se při 
rozhodování nepoužije.  
Výše uvedený záměr není v souladu s Územním plánem Konice, ale je v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje, a proto se dle §54/5 stavebního zákona při rozhodování 
Územní plán Konice nepoužije.  
Dle § 54/6 stavebního zákona obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu 
územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou 
územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v 
rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.  
Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje a je přípustný.  
Podle § 96b odst. 5 stavebního zákona - Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.  
Podle §96b odst. 6 stavebního zákona - Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud 
se změnily podmínky v území.  
Podle § 96b odst. 8 stavebního zákona - Závazné stanovisko nepozbývá platnosti  
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné 
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní 
moci,  
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo 
společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato 
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo  
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného 
v době platnosti závazného stanoviska.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že navržená stavba je vedena jako veřejně prospěšná v územních 
plánech jednotlivých obcí, zásadách územního rozvoje krajů i v politice územního rozvoje ČR. 

 
Účastníci řízení byli stanoveni na základě § 85 stavebního zákona a jsou jimi 
- Žadatel kterým je  ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10, 

kterého zastupuje ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10 
 
 
- Obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn a jsou jimi:  
Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6, Obec Uhřice, IDDS: vg5bn3f, Město Velké Opatovice, IDDS: 
8nzban3, Obec Budětsko, Obec Jaroměřice, Obec Skřípov, Obec Šubířov, Obec Uhřice u 
Boskovic, Obec Úsobrno, město Konice 

 
- 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. Jsou jimi 
majitelé pozemků a staveb pod stavbou  
 
-  osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. To jsou 
osoby, na jejichž pozemky zasahuje ochranné pásmo, nebo jejich pozemky budou dotčeny 
pojezdem stavební techniky 

 

Seznam parcel a jejich popis k jakému dotčení dochází je uveden ve výroku rozhodnutí. 

 
Podle zákona o urychlení výstavby se oznámení o zahájení řízení doručuje jednotlivě pouze 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), dále podle § 94k písm. c) a d) a dále podle § 109 
písm. b) až d) stavebního zákona. 

Ostatní písemnosti (což je i toto sdělení) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž 
území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním 
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou 

 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

1. Petr Bárta, Na Výsluní 2526/15, Boskovice a Ondřej Švec, Radošovec 672, Konice 
vznesli nesouhlas se stavebním záměrem. Důvodem je, že s ním investor ani oprávněný 
zástupce nejednal ve věci vstupu na jeho pozemky. Žádá před vydáním stavebního povolení 
uzavření nájemní smlouvy pod stavbou, smlouvy o vstupu na pozemky v jeho vlastnictví, 
finanční vyrovnání za umístění sloupu na jeho pozemku a finanční vyrovnání za újmu na 
produkčních funkcích lesa.  Stávající stavba elektrického vedení již dnes významně omezuje 
jejich vlastnická práva a to bez finanční náhrady. 

Stavební úřad tento nesouhlas zamítl. 

Jde-li o část námitky týkající se majetkoprávního vypořádání, toto není předmětem územního 
řízení. S vlastníky stavbou dotčených pozemků bude o majetkoprávním vypořádání jednáno 
následně. 
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Jde-li o část námitky, v níž účastníci vyjadřují nesouhlas se stavebním záměrem, uvádí 
stavební úřad následující: územní rozhodnutí se vydává podle stavebního zákona a dále 
zákona o urychlení výstavby. Stavební zákon definuje doklady, které musí stavebník k žádosti o 
územní řízení doložit. Podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vyžadováno doložení 
souhlasu k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Podle § 184a 
stavebního zákona platí, že: 
 
(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z 
práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, 
dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém 
spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud 
společenství vlastníků nevzniklo. 
(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu 
dokumentace, nebo projektové dokumentace. 
(3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že součástí projektové dokumentace musí být písemný souhlas 
vlastníků pozemků a staveb, který má být vyznačen na situačním výkresu stavby. Tento 
souhlas se nedokládá v případě, že je  pro stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem.  

V §170 stavebního zákona je pak uvedeno: 

 
(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně 
prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve 
vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o 
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 
zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému 
ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, 
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
d) asanaci (ozdravění) území. 
(2) Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro 
nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. 
(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky 
vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis. 

 

 Stavba je současně stavbou přenosové soustavy, která je podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
Současně je stavba stavbou přenosové soustavy, která slouží přenosu elektřiny, který se podle 
§ 3 odst. 2 energetického zákona uskutečňuje ve veřejném zájmu a pro zřízení a provozování 
stavby lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle zákona č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). 

 

V tomto případě se jedná o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, pro kterou je 
možné vyvlastnění práv k pozemkům nebo stavbám. Pro záměr stavby je vymezen koridor pro 
veřejně prospěšnou stavbu v zásadách územního rozvoje Olomouckého (pod označením E07), 
Jihomoravského (pod označením TEE07), Pardubického kraje (pod označením E14) a dále 
v jednotlivých územních plánech obcí v jejichž katastru je stavba umístěna. V tomto případě se 
souhlasy majitelů pozemků se stavbou nedokládají, jelikož je stavba veřejně prospěšnou 
stavbou, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění jak stavebním zákonem, tak energetickým 
zákonem. V případě, že před zahájením stavebních prací nedojde k dohodě mezi vlastníkem 
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pozemku a stavebníkem, nezakládá územní rozhodnutí právo provést stavbu. Teprve nedojde-li 
k dohodě s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku, musí stavebník podat žádost o vyvlastnění 
na stavební úřad v Konici a až po pravomocném rozhodnutí o vyvlastnění může stavbu na 
dotčeném pozemku zahájit.  

V současné době je na pozemcích p. Ondřeje Švece a Petra Bártu umístěn elektrovod. Tento 
stávající elektrovod má ochranné pásmo 72.4 m . Nově bude ke stávajícímu elektrovodu 
přičleněno vedeno 110kV, tím způsobem, že dojde k výměně sloupů, stávající vedení bude 
převěšeno a přidáno vedení nové. V důsledku této úpravy dojde ke zúžení ochranného pásma 
ze 72.4 m na 61,2 m.  Po provedení stavebních prací budou vlastnická práva omezena méně, 
než je stávající stav. 

 
2. Rostislav Grulich, Jaroměřice 36,  vznesl námitku, že požaduje posoudit hluk u RD Stanislav 
Pazdýrek v obci Nový Dvůr. Námitka byla zamítnuta 
V současné době je na výše uvedených pozemcích umístěno vedení 400kV, které není 
součástí tohoto územního rozhodnutí a stavebnímu úřadu nenáleží se jím v tomto rozhodnutí 
zabývat. V případě, že stávající vedení způsobuje hluk nad míru obvyklou, je nutné se obrátit na 
provozovatele vedení, firmu ČEPS, aby zjednala nápravu, případně se obrátit na 
občanskoprávní soud. 

 
3. Bělecký mlýn s.r.o., Šemberova 66/9, Olomouc  vznesl námitku, že  kategoricky  nesouhlasí  
s realizací stavby. Svůj nesouhlas odůvodňuje skutečností, že je zemědělským a lesnickým 
podnikatelem a stavba jako taková způsobí nemožnost obhospodařování zemědělských a 
lesnických pozemků k účelu dosažení zisku k čemuž byl účastník řízení založen.  

Námitka byla zamítnuta 

Jde-li o část námitky týkající se majetkoprávního vypořádání, toto není předmětem územního 
řízení. S vlastníky stavbou dotčených pozemků bude o majetkoprávním vypořádání jednáno 
následně. 

Jde-li o část námitky, v níž účastník vyjadřuje nesouhlas se stavebním záměrem, uvádí 
stavební úřad následující: územní rozhodnutí se vydává podle stavebního zákona a dále 
zákona o urychlení výstavby. Stavební zákon definuje doklady, které musí stavebník k žádosti o 
územní řízení doložit. Podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vyžadováno doložení 
souhlasu k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Podle § 184a 
stavebního zákona platí, že: 
 
 
(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z 
práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, 
dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém 
spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud 
společenství vlastníků nevzniklo. 
(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu 
dokumentace, nebo projektové dokumentace. 
(3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že součástí projektové dokumentace musí být písemný souhlas 
vlastníků pozemků a staveb, který má být vyznačen na situačním výkresu stavby. Tento 
souhlas se nedokládá v případě, že je  pro stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem.  
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V §170 stavebního zákona je pak uvedeno: 
(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně 
prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve 
vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o 
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 
zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému 
ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, 
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
d) asanaci (ozdravění) území. 
(2) Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro 
nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. 
(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky 
vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis. 

 

 Stavba je současně stavbou přenosové soustavy, která je podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
Současně je stavba stavbou přenosové soustavy, která slouží přenosu elektřiny, který se podle 
§ 3 odst. 2 energetického zákona uskutečňuje ve veřejném zájmu a pro zřízení a provozování 
stavby lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle zákona č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). 

 

V tomto případě se jedná o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, pro kterou je 
možné vyvlastnění práv k pozemkům nebo stavbám. Pro záměr stavby je vymezen koridor pro 
veřejně prospěšnou stavbu v zásadách územního rozvoje Olomouckého (pod označením E07), 
Jihomoravského (pod označením TEE07), Pardubického kraje (pod označením E14) a dále 
v jednotlivých územních plánech obcí v jejichž katastru je stavba umístěna. V tomto případě se 
souhlasy majitelů pozemků se stavbou nedokládají, jelikož je stavba veřejně prospěšnou 
stavbou, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění jak stavebním zákonem, tak energetickým 
zákonem. V případě, že před zahájením stavebních prací nedojde k dohodě mezi vlastníkem 
pozemku a stavebníkem, nezakládá územní rozhodnutí právo provést stavbu. Teprve nedojde-li 
k dohodě s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku, musí stavebník podat žádost o vyvlastnění 
na stavební úřad v Konici a až po pravomocném rozhodnutí o vyvlastnění může stavbu na 
dotčeném pozemku zahájit.  

V současné době je na pozemcích firmy Bělecký mlýn s.r.o. umístěn elektrovod. Tento stávající 
elektrovod má ochranné pásmo 72,4 m. Nově bude ke stávajícímu elektrovodu přičleněno 
vedeno 110kV, tím způsobem, že dojde k výměně sloupů, stávající vedení bude převěšeno a 
přidáno vedení nové. V důsledku této úpravy dojde ke zúžení ochranného pásma ze 72,4 m na 
61,2 m.  Po provedení stavebních prací budou vlastnická práva omezena méně, než je stávající 
stav. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že stavba bude pozemky ve vlastnictví Běleckého mlýna 
zatěžovat méně, než v současný stav. Z toho důvodu nemůže mít na další hospodaření na 
pozemcích větší negativní vliv, než stav současný.   

 
 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust.§ 81 odst.1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů od 
dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje 
kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu. Podání musí být učiněno u MěÚ Konice 
odboru výstavby (§86 odst.1 správního řádu). 
Účastníkům řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou lhůta pro odvolání začíná běžet 
16.dnem po vyvěšení rozhodnutí. Včas podané odvolání má odkladný účinek. 
Odvolání musí být podle ust.§82 odst.2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů 
tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka  
 
                                          Ing. Tomáš Němec 

vedoucí odboru výstavby 
  
 
 
Příloha: 1 x situační výkres 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů ve výši 1000,- Kč byl vyměřen na základě pol.17 odst.1e) a byl zaplacen dne 
20.4.2022 pod č. 400141. 
 
 
 
Obdrží: 

Účastníci: 
Podle zákona o urychlení výstavby se oznámení o zahájení řízení doručuje jednotlivě pouze 
účastníkům řízení podle § 85 odst.2 písm. a), dále podle § 94k písm. c) a d)  a dále podle § 109 
písm. b) až d) stavebního zákona. 
Ostatní písemnosti (což je i toto sdělení) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž 
území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním 
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 
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Podle výše uvedeného se jednotlivě doručuje pouze  

1. stavebníkovi: ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd, kterého zastupuje ČEPS Invest, a.s., IDDS: 
8wip4pd,  

2. dále obcím : Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6,  Obec Uhřice, IDDS: vg5bn3f, Město 
Velké Opatovice, IDDS: 8nzban3, Obec Budětsko, Obec Jaroměřice, Obec Skřípov, 
Obec Šubířov, Obec Uhřice u Boskovic, Obec Úsobrno,  
 
 

Doručení je provedeno vyvěšením tohoto oznámení na úřední desce  
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto oznámení za doručené. 
  
  
dotčené orgány 
Policie ČR Prostějov DI, IDDS: 6jwhpv6 
MěÚ Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52  Konice 
MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52  Konice 
Olomoucký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 
Ministerstvo životního  prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Lesy ČR, s.p., Správa toků, oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn 
Lesy ČR, Lesní správa Svitavy, IDDS: e8jcfsn 
Lesy ČR, státní podnik, lesní správa Černá Hora, IDDS: e8jcfsn 
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, IDDS: fqtb4bs 
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: qmkbq7h 
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 
Krajský úřad Pardubického kraje, vedoucí kanceláře ředitele úřadu, IDDS: z28bwu9 
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: x2pbqzq 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení ochrany přírody, IDDS: z28bwu9 
Obvodní báňský úřad pro územní krajů Královehradeckého a Pardubického, IDDS: rn6aas6 
Obvodní báňský úřad, Pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp 
Obvodní báňský úřad, Pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: rn6aas6 
Česká geologická služba, IDDS: siyhmun 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Prostějov, IDDS: 7zyai4b 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, oddělení hygieny obecné a komunální 
územního pracoviště Blansko a Vyškov, IDDS: jaaai36 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp 
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
 
Ministerstvo obrany, Sekce  nakládání s  majetkem, Odd. ochrany územ. zájmů Morava, IDDS: 
hjyaavk 
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: 
hjyaavk 
Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, odbor provozní, 
IDDS: 84taiur 
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Toto rozhodnutí obdrží Město Konice, Obec Jaroměřice, Obec Úsobrno, město Velké 
Opatovice, Obec Skřípov, Obec Uhřice, 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem 
navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle 
zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu 
oprávněné osoby. 

 
 
Toto rozhodnutí   musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.  
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