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Hranice,

VEŘEJNÁ
/

dne: 6.3.2012

VYHLÁŠKA

/

/

UZEMNI

ROZHODNUTI

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písmo f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen
"stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: - " Radíkov,
VaK Přerov, připojení NNK" číslo stavby: TV-12-8006944
stavební objekty: SO 01 - přípojka NN na
pozemku: pozemková
parcela parcelní číslo 1132 (trvalý travní porost) v kat. území Radíkov u Hranic,
kterou podala ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, Děčín TV - Podmokly, 405 02 Děčín 4
zastoupená dle plné moci firmou Elektroprogres
Hranice, spol. s r.o., Mostní 689, 753 O 1 Hranice I - Město
takto:
Podle § 79 a § 92 odst. I stavebního zákona a § 9 vyhlášky
územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření vydává

územní

rozhodnutí

Č.

503/2006

o umístění

Sb., o podrobnější

úpravě

stavby

pro stavbu:

" Radíkov, VaK Přerov, připojení NNK" číslo stavby: IV-12-8006944
stavební objekty: SO 01 - přípojka NN
na pozemku:
Hranic.

pozemková

Pro umístění, projektovou

parcela

přípravu

parcelní

číslo 1132 (trvalý travní

porost)

v kat. území Radíkov u

a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

I. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku
navrhovatele
nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem
podle stavebního zákona.
2.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace
Vladimír
Spilka, ČKATT 1200345. Případné změny
stavebního úřadu.

1 : 500, která tvoří pro
projednány a povoleny

ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing.
nesmí být provedeny
bez předchozího
povolení

3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona.
Při provádění stavby je povinen zejména:
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
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stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
: - před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá
jej tam až do dokončení stavby,
- zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně
po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby.
.
4 .. Zhotovitel stavby
je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního
zákona) provádět stavbu v souladu s
rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací,
dodržet obecné
požadavky
na výstavbu,
popřípadě
jiné technické
předpisy a techn ické normy a zaj istit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti
práce vyplývajících
ze zvláštních
právních
předpisů.
Zhotovitel
při realizaci
stavby
zabezpečí
odborné
vedení
provádění
stavby
stavbyvedoucím.
5. Při provádění
příkopu.

stavby nedojde

ke zhoršení

odtokových

poměrů

nebo k narušení

stávajícího

odvodňovacího

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mi mo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
10112005
Sb., o podrobnějších
požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
č

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení
vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích
na stavby,
(dále jen "OTP"), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení staveb a
na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
8. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti
stavby pro
navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům
uvedeným v ustanovení
§ 156 stavebního
zákona, zákonem Č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích
na výrobky a o změně některých zákonů,
ve
znění pozdějších předpisů, nařízením
vlády
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízením vlády Č. 190/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
č

9. Staveniště bude odpovídat
požadavkům
ustanovení
§ 24e vyhlášky č.269/2009
Sb., kterou se meru
vyhláška č.50 I/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována
tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlivy sníženy na
minimum a byla dodržena ustanovení" nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.

10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon Č. 30912006 Sb., a
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích.
II. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací
vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých
vlastníky.

je nutno žádat předem o souhlas příslušného
pozemků musí být projednán předem s jejich

12. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízeni, vedení a
potrubí. Při provádění
staveb nesmí být nad přípustnou
míru znečišťováno
životní prostředí a místní
komunikace,
okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována
hlukem, prachem a vibracemi.
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Nesmí dojít k znečišťování

terénu, povrchových

a podzemních

vod ropnými

a jinými

škodlivými

látkami.

13. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských
sítí o přesné vytýčení
tras podzemních
vedení. Podmínky stanovené jednotli vými správci musí být respektovány.
Pokud by při
provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního
vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen
majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. Stavby přípojek inženýrských sítí
budou provedeny podle podmínek jednotlivých
správců inženýrských
sítí. Při stavbě přípojek musí být
dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. •.
14. Před zahájením

stavby musí být vytýčena

prostorová

poloha stavby odborně

způsobilou

osobou.

15. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových
a podzemních
vod, zejména ropnými úkapy z
pracovních mechanismů. Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn. , že na
staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost
vod. Při stavbě nesmí
dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Při provádění stavebních prací budou dodrženy zásady
obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich
splavování.
16. Dojde-Ii při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným
nálezům kulturně
cenných předmětů,
detailů stavby nebo chráněných
částí přírody anebo k archeologickým
nálezům, je
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v
místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na
osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.
17. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech,
ve znění pozdějších
předpisů a ostatními
souvisejícími
předpisy v odpadovém
hospodářství.
(Obaly od stavebních
materiálů nesmí být likvidovány
spalováním
na místě.) K závěrečné
kontrolní
prohlídce stavby budou předloženy
doklady o nezávadné
likvidaci odpadů, vzniklých během provádění
staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
18. Při provádění stavby. navážení materiálu na stavbu a skladovaní stavebního
materiálu nesmí dojít k
poškození stávajících přístupových
chodníků a komunikací,
stavební materiál nesmí být ukládán přímo na
žulové dlažbě. Y případě jakéhokoliv
poškození je nutné dotčené plochy s veřejnou zelení, včetně travních
ploch a chodníků uvést do původního stavu.
19. Y průběhu
stavby bude splněna podmínka zajištění minimálních
emisí tuhých znečišťujících
látek do
ovzduší, tj. při realizaci navržené stavby zabezpečit minimální únik prašných částic do vnějšího ovzduší,
např. oplachem
a kropením
prašných
ploch, zaplachtováním
a zakryto váním prašného
materiálu při
manipulaci s ním apod.
20.Dle vyjádření
ČEZ Distribuce,
a.s. dojde při realizaci
stavby ke styku (souběhu,
křižování)
s
energetickým
zařízením a to nadzemním a podzemním vedením.
Stavebník
zajistí ochranu zařízení
energetické
společnosti
v rozsahu
daném zákonem
č.45812000Sb,
příslušnými ČSN a P E a přiloženými podmínkami
tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem
nedošlo k jeho poškození. Y této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak i
za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového
provozu zařízení energetické
společnosti během stavby i po jejím dokončení
zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze
zbytku splní podmínky,
které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
ČEZ Distribuce,
a.s. požaduje
dodržet minimální vzdálenosti od nadzemních a podzemních vedení NN dle ČSN 333300 a ČSN 333301.
Budou splněny
soustavy:

Podmínky

pro provádění

činností

v ochranných

pásmech

podzemních

vedení

elektrizační

a) Ochranné pásmo podzemních
vedení elektrizační
soustavy do 110 kY včetně a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací
techniky je stanoveno v ~46, odst. (5). Zák c. 458/00 Sb. a činí I metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 k V činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
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.b) V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: zřizovat bez souhlasu
'vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé
a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit
spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět
činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé
porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti I metr od osy ( krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případe
provedení sond ( ručně) muže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 ( zemní práce) a při zemních pracích musí být
dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena
zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 330 I, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3
pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškozenÍ.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu
řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle CSN 34 3510.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat
inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškozenÍ.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému
provoznímu útvaru ( v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 zákaznická linka)
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových
rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele
distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční
soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle ~46 téhož zákona.
Budou splněny Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení elektrizační
soustavy:
- pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí
od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad IkV a do 35kV včetně
b) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.1994),
c) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
d) pro závěsná kabelová vedení I metr;
e) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) 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 vlastníka zemní práce,
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,
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e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost
zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo
provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (II) Zákona Č. 458/2000 Sb.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty.prostředky
nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN
EN 50110-1).
b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části
mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
c) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
d) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.
e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického
vedení.
f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámi t své pracovn íky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
g) Pokud není možné dodržet body Č. I až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací
dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto
podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně
25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování
části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní
energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v
ochranných pásmech dle ~46 téhož zákona.
21. Dle souhlasu s trasou podle §7 odst.3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů budou dodrženy zejména tyto podmínky:
- stavba bude realizována pouze na výše uvedených pozemcích
- výkopové práce na těchto pozemcích budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a
způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování zemědělských pozemků
- v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 30 cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť
sejmuta i podorniční vrstva
- pozemky narušené stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní
vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny
z pozemků a využity jiným vhodným způsobem
- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plynných látek, poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
22. Dle vyjádření Obce Radíkov budou pozemky dotčené stavbou po jejím dokončení uvedeny do původního
stavu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků
Námitky nebyly vzneseny.

řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona Č. 500/)004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"):
ČEZ Distribuce, a.s. OČ - 24729035). Teplická 874/8, Děčín IV - Podrnokly, 405 02 Děčín 4
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Od ů vodnění
Odbor stavební úřad Městského
úřadu Hranice obdržel dne 13.1.2012 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným
způsobem doložena.
Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 23.1.2012 oznámil podle § 87 odst.
I stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s
ohledáním na místě na den: konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska
dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníKů řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu

řízení nebyly vzneseny

žádné připomínky.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn)
pouze vlastníkům pozemků (a
stavbám na nich), na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn,
a dále osobám, které mají vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících
toků vedení technické a dopravní infrastruktury,
dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k
dalším (vzdálenějším)
nemovitostem
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Libor Hynčica, Radíkov 17,75301
Hranice I
Antonín Novák, Radíkov 55, 753 01 Hranice I
Jarmila Nováková, Radíkov 55, 753 01 Hranice I
Zdeněk Prokeš, Radíkov 5, 75301
Hranice I
Zdenka Prokešová, Radíkov 5, 753 01 Hranice I
Josef Sohr, Radíkov 10,75301
Hranice I
Drahomíra Sohrová, Radíkov 10,75301
Hranice I
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483121, Přerov I-Město, 75002
Přerov 2
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín rv - Pod mokly, 40502
Děčín 4
Obec Radíkov, Radíkov 48, 75301
Hranice I
Odbor stavební úřad Městského
úřadu Hranice v průběhu územního
řízení o umístění stavby
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 a § 92
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Odbor stavební úřad Městského
úřadu Hranice v průběhu územního
řízeni o umístění stavby
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Pro území je schválen územní plán obce Radíkov dále jen ("územní plán") a proto se účastníkům
řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Dle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území se připojení
staveb na sítě technické
infrastruktury
může umístit mimo stavební pozemek,
stavební úřad v tomto
rozhodnutí stavební pozemek nevymezil.
Navrhovatel v řízení prokázal, že má k výše uvedeným pozemkům, na nichž se stavba umisťuje, jiné právo souhlas vlastníka.
Žádost o vydání územního řízení byla doložena těmito rozhodnutími,
vyjádřeními a souhlasy:
RWE Distribuční služby, Brno
(vyjádření ze dne 17.10.2011 pod zn.5000537045)
ČEZ Distribuce a.s., Děčín
(souhrnné stanovisko ze dne 11.1.2012)
Telefonica 02, CR, Praha 3
(vyjádření ze dne 17.10.20 II pod čj. 158573/1 I)
VaK Přerov a.s., provoz Hranice
(vyjádření ze dne 21.10.20 I I pod ZI1.20 II 10000/PVH/383)
MěÚ Hranice, odbor ŽP
(vyjádření ze dnc 14.11.2011 pod zn.OŽr/22605/11)
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(souhlas ze dne 2.3.2012 pod čj .OŽP/44 I6112)
Obec Radíkov, 75301 Hranice

(vyjádření ze dne 25.11.2011)

*

Stavba přípojky spadá pod režim staveb uvedených v
103 odst. 1 písmo b) bod 8 stavebního
zákona a nevyžaduje dále vydání stavebního povolení ani ohlášenÍ. Na základě této skutečnosti stavební
úřad v tomto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Pozbývá platnosti pokud
v této době nebude stavba zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního
úřadu Městského úřadu Hranice, li nějž se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutÍ.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení
37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu
stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

*

otisk úředního razítka
Ing.arch. Ladislav Patočka V.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zverejnen způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení:
~
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Datum sejmutí:

.

.

Podpis oprávně"hé osoby , potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

OBE RAoiKO
753 OI Hranice

okr, Přerov
('O-

y e~e~t~onické podobě
zvereJneno od:

O()}O

184 J

I.! .;!.o/,z

.

Y elektronické podobě
zveřejněno do :

p~dpi;·~;,á~~ě~é
~~;~~~~Ji~;~~~i~j
~ění

Podpis

zveřejnění
Razítko:

Razítko:

B'C RAoiKOV

oprávněné

.

osoby,

potvrzující

-301l/mnicc

okr, Přerov
1('0: 0030184
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(souhlas ze dne 2.3.2012 pod čj .OŽP/44 I6112)
Obec Radíkov, 75301 Hranice

(vyjádření ze dne 25.11.2011)

*

Stavba přípojky spadá pod režim staveb uvedených v
103 odst. 1 písmo b) bod 8 stavebního
zákona a nevyžaduje dále vydání stavebního povolení ani ohlášenÍ. Na základě této skutečnosti stavební
úřad v tomto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Pozbývá platnosti pokud
v této době nebude stavba zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního
úřadu Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutÍ.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu
stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka
Ing.arch. Ladislav Patočka V.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zverejnen způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámenÍ.
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Datum vyvěšení:

...................
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Datum sejmutí:

.

.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
E RA
O
753 OI Hranice
okr, Přerov

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

I{O: 0030184
V e~ekt~onické podobě
zverejneno od:

.!tf. .3 :(p 102.-

V elektronické podobě
zveřejněno do :

.

............................... ~

.

.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

Podpis

oprávněné

osoby,

potvrzující

Razítko:

CRADiKO
llranice

75301

o ·r. Přerov
1('0: ()0301841
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;R o z dělo

vník

Účastníci řízení
Doručení jednotli vě:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4, prostřednictvím
zástupce: Elektroprogres
Hranice, spol. s LO., Mostní 689, 753 01 Hranice I - Město
Obec Radíkov, Radíkov 48,75301
Hranice I

.'

Doručení

veřejnou vyhláškou:
Libor Hynčica, Radíkov 17,75301
Hranice 1
Antonín Novák, Radíkov 55, 753 01 Hranice 1
Jarmila Nováková, Radíkov 55, 753 O1 Hranice I
Zdeněk Prokeš, Radíkov 5, 75301
Hranice I
Zdenka Prokešová, Radíkov 5, 753 01 Hranice I
Josef Sohr, Radíkov 10, 75301
Hranice 1
Drahomíra Sohrová, Radíkov 10,75301
Hranice 1
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483121, Přerov I-Město,

75002

Přerov 2

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské
Hranice I
Obecní úřad Radíkov, Radíkov 48, 753 O I Hranice I

náměstí

1, Hranice

I-Město,

753 37

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Radíkov, Radíkov 48, 753 OI Hranice I
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí I, Hranice I-Město, 753 37
Hranice I
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 písmo a) sazebníku
1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 29.2.2012,
číslo dokladu
1896/1.

Přílohy
Ověřená projektová

dokumentace

(bude předána

po nabytí právní moci rozhodnutí)
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