Magistrát města Prostějova
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Stavební úřad Magistr átu města Prostěj ova
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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jiří Odvářka, tel. 582 329 176
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jiří Odvářka

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Společnost
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (IČO: 28085400)
(dále jen "žadatel") podal dne 9. 8. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Křenůvky, rozšíření DS NN, chaty“
na pozemcích parc. č. st. 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 64, parc. č. 451/2, 460, 626/6, 627/1, 627/6, 627/9,
627/11, 627/15, 627/61, 629/1, 629/3, 770, 772, 773 v katastrálním území Křenůvky a parc. č. 707 v
katastrálním území Prostějovičky.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Z rozváděče NN stávající sloupové trafostanice č. 300227 TS 2. CHATY (umístěné na pozemku
parc. č. 707 k.ú. Prostějovičky) budou vyvedeny dva nové zemní kabely NN typu NAYY-J 4x150 mm2.
Jeden kabel NN nahradí stávající kabel NN typu AYKY 4x35 mm2, který je zaústěn do stávající
pojistkové skříně SS200/NK umístěné na pozemku pare. č. 627/11. Tato pojistková skříň bude vyměněna
za novou typu SR542/NK (R705240). Z této nové rozpojovací skříně budou { vyvedeny dva nové kabely
NN (NAYY-J 4x150 mm2). První z těchto kabelů bude veden středem/krajem nezp. cesty vedoucí do
chatové oblasti (při pokládání kabelového vedení se doporučuje vést kabely pokud možno spodem pod
kořenovým prostorem. Při pokládání kabelu pod kořenovým prostorem se osa kmene stromu nesmí dostat
do ochranného pásma sítě a pokládka provádí se protlakem v chráničce) a bude ukončen ve stávající
rozpojovací skříni typu SR744/NK (R521884). Druhý kabel NN, vedoucí z nové pojistkové skříně
SR542/NK, povede v souběhu s novým kabelem NN vedoucí z trafostanice 2.CHATY směrem k bet.
sloupu nadzemního vedení NN č. 96. Oba tyto nové kabely NN budou uloženy ve volném terénu v
otevřeném výkopu hl. 0,80 m. Oba kabely NN budou zaústěny do nové rozpojovací skříně typu
SR642/NK (R705241), umístěné u bet. sloupu č. 96 na hranici pozemku pare. č. 627/1. Nová SR642/NK
(R705241) bude uzemněna a zemnící pásek FeZn 30/4 bude uložen ve výkopu společně s kabely NN. Z
této nové rozpojovací skříně bude vyveden další nový kabel NN (NAYY-J 4x150 mm2). Tento kabel NN
bude uložen ve volném terénu v otevřeném výkopu na pozemku pare. č. 627/1 směrem k domu č.p. 83.
Mezi novou SR642/NK a domem č.p. 83 dojde na pozemku pare. č. 627/1 k prořezání/vykácení
náletových dřevin. V blízkosti velkých vzrostlých stromů bude proveden protlak (s ohledem na kořenový
systém stromů). Dále bude kabel NN uložen mezi stávající asf. komunikací a soukromými pozemky.
Jednotlivé domy v trase vedení nového kabelu NN (dům č.p. 83, č.p. 81, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 58, č.p. 65,
č.p. 57, garáž naproti č.p. 57, č.p. 56, č.p. 55 a č.p. 59) budou přepojeny na tento nový kabel. U domu č.p.
83 bude kabel NN zasmyčkován do stávající pojistkové skříně. U ostatních domů (vč. garáže) budou
osazeny nové pojistkové skříně typu SS100 (SS/200) do fasády, na hranici pozemku nebo pilířek před
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fasádu. Z nových pojistkových skříní bude zhotoven propoj do stávajících elektroměrů kabelem HDV
(hlavní domovní vedení, CYKY-J 4x10 mm2). Křížení kabelu NN s vjezdy I k RD nebo komunikací
budou přednostně řešeny protlakem (s ohledem na místní poměry a uložení stávajících inž. sítí). Nový
kabel NN bude ukončen v nové rozpojovací skříni typu SV101/NS (R705242), která bude osazena na
stávajícím bet. sloupu č. 40. Pojistkové skříně před RD č.p. 58, dále SR642/NK (R705241) a SV101/NS
(R705242) budou uzemněny a zemnící pásek FeZn 30/4 bude uložen ve výkopu společně s
kabelem/kabely NN. Veškeré povrchy dotčené stavbou (včetně fasád rodinných domů) budou uvedeny do
původního, respektive řádného stavu. Celková délka nového kabelového vedení NN činí cca 870 m.
Výstavbou nového kab. vedení NN dojde mezi bet. sloupem č. 40 a bet. sloupem č. 47 k demontáži
nadzemního vedení NN včetně střešníků, pojistkových skříní a bet. sloupů. Celkem bude demontováno
cca 173 m nadzemního vedení NN, 6 ks bet. sloupů, 1 ks dřevěný sloup a 2 ks střešníků (včetně svodů a
pojistkových skříní). Veškerý demontovaný materiál bude řádně ekologicky zneškodněn (odvezen do
sběrného dvora, uložení na skládku odpadů).
Mezi stávajícím bet. sloupem č. 40 a stožárem veřejného osvětlení, umístěným před domem č.p. 83, bude
ke kabelu NN spol. E.ON Distribuce, a.s. připoložen i kabel VO, který bude v majetku obce Myslejovice.
Nový kabel VO včetně nových stožárů VO není součástí této PD.
Navržené kabely NN budou v místech zvýšené mechanické námahy (komunikace, vjezdy) nebo v místech
křížení s inž. sítěmi (dle vyjádření jednotlivých správců) uloženy do plastové chráničky. V místech
křížení s plynovodem budou kabely NN vždy uloženy do betonového žlabu.
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova, úřední dny
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 16:00 hod., pátek 8:00 - 14:00 hod.).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.:
140, 629/6, 62, 629/7, 627/16, 627/19, 627/20, 627/28, 627/25, 627/50, 627/32, 627/33, 627/34, 627/35,
627/36, 627/51, 627/95, 627/60, 627/59, 627/58, 627/57, 627/56 a 88 v katastrálním území Křenůvky.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jiří Odvářka
vedoucí oddělení pro přičleněné obce
stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Obdrží:
Žadatel - doručování do vlastních rukou:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost
ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00 Brno (IDDS: y3hjvpt)
Obec: doručování do vlastních rukou:
Obec Myslejovice, IDDS: paabm8j
Obec Prostějovičky , IDDS: 89hbx8i
Účastníci řízení - doručování do vlastních rukou:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
Tomáš Kadlčík, Žešov č.p. 26, 796 01 Prostějov 1
Josef Toropila, Křenůvky č.p. 77, 798 05 Myslejovice
Eva Toropilová, Křenůvky č.p. 77, 798 05 Myslejovice
František Hýbl, Křenůvky č.p. 58, 798 05 Myslejovice
Miluše Hýblová, Křenůvky č.p. 58, 798 05 Myslejovice
Josef Toropila, Křenůvky č.p. 77, 798 05 Myslejovice
Marie Nováková, Určice č.p. 403, 798 04 Určice
Milan Toropila, Myslejovice č.p. 145, 798 05 Myslejovice
Vlasta Kočicová, Šárka č.p. 3327/32, 796 01 Prostějov 1
Soňa Kaštilová, Křenůvky č.e. 42, 798 05 Myslejovice
Lubomír František, Křenůvky č.p. 55, Myslejovice, 798 04 Určice
Pavla Františková, Křenůvky č.p. 55, 798 05 Myslejovice
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
Lesy ČR, s.p. Lesní správa Prostějov,, IDDS: e8jcfsn
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
Účastníci řízení - doručování veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.:
140, 629/6, 62, 629/7, 627/16, 627/19, 627/20, 627/28, 627/25, 627/50, 627/32, 627/33, 627/34, 627/35,
627/36, 627/51, 627/95, 627/60, 627/59, 627/58, 627/57, 627/56, 88 v katastrálním území Křenůvky.
Dotčený orgán:
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí
Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk
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Ostatní:
Magistrát města Prostějova - vývěska
Obecní úřad Myslejovice, IDDS: paabm8j + vývěska
Obecní úřad Postějovičky, Prostějovičky č.p. 67, 798 03 Plumlov + vývěska
R/SU
A/A

Pro Magistrát města Prostějova , Obecní úřad Myslejovice a Obecní úřad Prostějovičky:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: …………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

