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INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "žadatel") podal dne 23.4.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh
výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat
účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.
K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad
Polná, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (úřední
hodiny), Út a Čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 (hodiny pro veřejnost), Pá 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
(hodiny pro veřejnost)).
Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně
grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:
úřední deska Obecního úřadu Věžnice
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
-

Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Věžnice, Obec, ZTV 15RD, kNN - č. stavby IV-12-2018328; k.ú. Horní Věžnice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 20/2, 60/1, parc. č. 159/1, 159/2, 159/5, 159/6, 159/7, 159/13,
159/14, 159/15, 159/16, 161/4, 169/3, 169/4, 171/2, 171/4, 171/6, 187/15, 1218/1, 1222/1, 1224/1, 1292/1
Sídlo: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Pracoviště: Varhánkova 278, 588 13 Polná

IDDS: ss7b22h
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v katastrálním území Horní Věžnice.
Z toho prováděná demontáž nevyhovujícího sloupu na pozemku parc.č. 187/15 v katastrálním území
Horní Věžnice.
Druh a účel umisťované stavby:
- Stavba technické infrastruktury.
- Jedná se o stavbu liniového kabelového vedení nízkého napětí 1kV pro nové pozemky ZTV. Součástí
vedení nízkého napětí jsou přípojkové a rozpojovací skříně. Sloup č. 174, stojící před oplocením
pozemku u RD p. 95, bude z důvodu jeho nevyhovujícího stavu a z důvodu demontáže vrchního vedení
demontován a vyměněn za nový.
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
- SO 01 - Kabelové vedení nn
- SO 02 - Výměna stávajícího betonového sloupu vrchního vedení nn
Umístění stavby na pozemku
SO 01 - Montáž kabelového vedení nn 1kV
- V lokalitě nových parcel pro rodinné domy, bude provedeno uložení nových kabelů distribučních
rozvodů nn. Montáž nového kabelového vedení nn 1kV, distribučních rozvodů, uložením do země,
bude provedena dle situačního výkresu č.01. Ukládání těchto kabelů, bude prováděno společně se
stavbou č. IZ-12-2000758 (Věžnice ZTV, přeložka TS a kNN), na kterou bylo již vydáno územní
rozhodnutí.
Popis montáží:
- Z nové jednosloupové trafostanice TS HB_1310/Věžnice-Horní Věžnice ZTV, na pozemku parc.č.
1224/1 k.ú. Horní Věžnice, bude vyveden nový kabel AYKY 3x240+120. Tento kabel bude veden v
zemi, ve stejné trase s kabely přeložky (stavba č. IZ-12-2000758), v trase dle koordinace s celkovým
projektem ZTV, generálního projektanta této lokality. Nový kabel bude smyčkově zapojován do nově
osazovaných pojistkových skříní, v celoplastových pilířích u jednotlivých pozemků. Pilíře budou
umístěny na hranicích jednotlivých pozemků určených pro stavbu rodinných domů. Kabel je v
průběhu zapojen i do rozpojovací skříně SR. Z ní bude vyvedena odbočka kabelem AYKY
33x120+70, ukončena bude ve stávající pojistk.skříni č. X6(SS100), umístěné na okraji pozemku
161/4 k.ú. Horní Věžnice. Z rozpojovací skříně pokračuje nový kabel dál, smyčkově zapojován do
nových pojistk.skříní-pilířů.
- Nové připojení stávajícího technického objektu a hasičské zbrojnice, stojící na pozemku st. p. 60/1
k.ú. Horní Věžnice (vlastník obec Věžnice), bude provedeno ze stejného kabelu jako pro ostatní
parcely, smyčkovým napojením stávající přípojkové skříně SS200, stojící u zdi objektu (pozemek
st.p. 60/1 k.ú. Horní Věžnice). Toto nové napojení bude provedeno současně s demontáží stávajícího
přívodu (vrchního vedení ALFe). Dále bude vedení probíhat řízeným příčným protlakem přes
pozemek komunikace parc.č. 1218/1 a následně po pozemku parc.č. 1218/1 podél hranice s
pozemkem st.p. 51 a parc.č. 176/3. Dále přes okraj pozemku st.p. 20/2 až na pozemek parc. č. 187/15,
na kterém se nachází sloup, který bude v rámci této stavby vyměněn za nový. Vše k.ú. Horní
Věžnice.
-

Obě stavby, tedy povolená stavba č. IZ-12-2000758 i stavba č. IV-12-2018328, která je předmětem
tohoto řízení, v lokalitě nových parcel a okolí budou prováděny současně.
Kabel nn bude veden v zemi, bude uložen do ochranné trubky tuhé pr.90mm. Vlastní uložení kabelů,
bude koordinováno s ostatními plánovanými sítěmi lokality a hranicemi pozemků (kontaktní osoba
gen.projektanta ZTV : Tomáš Klement tel.: 602738165 ).

SO 02 - Demontáž - výměna stávajícího beton.sloupu vrchního vedení nn
- Sloup č. 174, stojící před oplocením pozemku parc.č. 187/15 k.ú. Horní Věžnice u domu čp.95, bude
z důvodu jeho nevyhovujícího stavu a z důvodu demontáže vrchního vedení (vodičů ALFe, kabelu
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AYKY), demontován a vyměněn za nový, o příslušné tahové odolnosti (9,0/15kN). Při stavbě sloupu
bude použito provizorní kotvení.
Stávající vrchní vedení ALFe se na novém sloupu ukončí na nových kladkových izolátorech. Budou
osazeny svodiče přepětí a nové uzemnění těchto svodičů. Uzemnění bude založeno do země směrem
k nově osazované skříni SR (SR602), a poté do kabelové rýhy. Samostatné uzemnění svodičů se spojí
se samostatným uzemněním rozpojovací pojistkové skříně SR. Vrchní vedení na tomto sloupu, se
napojí kabel AYKY 3x120+70, vedeným z nové skříně SR602, č.28. Kabel bude uložen v zemi a
následně připevněn po sloupu. Na sloupu bude kabel uložen do ochranné trubky do výše min.3m od
země.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb. Zpracovatel projektové dokumentace: Montprojekt a.s., Arnošta z
Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ: 28494032; Ing. Miroslav Mergl, ČKAIT č.0701318, autorizovaný
inženýr v oboru technologická zařízení staveb.
2. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s.; nz: 1103279173 ze dne 1.4.2019:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území. Informace o
existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese https://geoportal. cezdistribuce.
cz/geoportal/ která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT
Services, a. s.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení
prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73
6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po
jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k
zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení. V ochranném pásmu je podle §46 Ochranná pásma, Zákona č.
458/2000 Sb. (v platném znění) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně
znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by
znemožnilo jeho obsluhu).
5. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí
být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací,
dle normy PNE 33 3301.
6. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení.
7. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů).
8. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic.
9. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu
stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005.
10. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
11. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
12. V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
13. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení
zeminy.
14. V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
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15. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř.
k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí
kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
16. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblíženi osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2
m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel
povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
17. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto
souhlasu.
18. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
3. Budou splněny podmínky společnosti E.ON Distribuce a.s..; nz: D8626-16307935 ze dne 7.3.2019:
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 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 OP trvale informováni.
3. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude
odpovídat příslušným ČSN normám.
4. 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.
5. 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. 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.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí
požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací
soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 55 77.
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4. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..; čj: 573396/19
ze dne 15.3.2019:
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) 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 komunikacích povinen uhradit společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to
na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.
5. Budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odbor životního prostředí - orgán
ochrany přírody a krajiny; čj: MMJ/OŽP/32976/2019-DvO ze dne 4.4.2019:
1. V souvislosti se stavbou je nutné zajistit ochranu dřevin před poškozením a ničením dle § 7
zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ochrana kořenového
prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - výkopy se nesmějí provádět v
kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v
kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Výkopy v
kořenovém prostoru stromů budou prováděny v co nejmenším rozsahu, tak aby nebyly poškozeny
kořeny o průměru větším jak 2 cm, ručně. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a
místo řezu zahlazeno a ošetřeno fungicidní přípravkem. Obnažené kořeny je nutno chránit před
vysycháním a působením mrazu. Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání
materiálů, umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek apod. je zakázána.
2. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona - obecná ochrana rostlin a živočichů.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Kabelové vedení nn 1kV má ochranné pásmo 1m po obou stranách vedení.

Stavebník je povinen před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek dle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, ve výši 500,- Kč, a to na účet Města Polná č. ú. 1221681/0100,
variabilní symbol 1361, specifický symbol 123 074.
Poučení:
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud
žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce,
nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za
následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že
žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Ing. arch. Martina Pavlasová, Ph.D.
vedoucí odboru
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____________________________________________________________________________________
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Polná a úřední desce Obecního úřadu
Věžnice po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

_____________________________________________________________________________________

Obdrží:
Účastníci (dodejky)
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obecní úřad Věžnice, Věžnice č.p. 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
vyvěšeno pro: Petra Horská, Poljanovova č.p. 3241/1, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
vyvěšeno pro: Karel Horský, Věžnice č.p. 47, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
vyvěšeno pro: Vítězslav Kunc, Věžnice č.p. 121, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
vyvěšeno pro: Marta Kuncová, Věžnice č.p. 114, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
vyvěšeno pro: Aleš Masner, Loosova č.p. 973/10, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
vyvěšeno pro: Eva Masnerová, Loosova č.p. 973/10, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
vyvěšeno pro: Jan Wasserbauer, Věžnice č.p. 95, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
vyvěšeno pro: MUDr. Stanislav Wasserbauer, Věžnice č.p. 29, 582 52 Věžnice u Havlíčkova
Brodu
vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov
vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
vyvěšeno pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1
vyvěšeno pro: Obec Věžnice, Věžnice č.p. 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
Dotčené správní úřady
Magistrát města Jihlavy, OŽP - odpady, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
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Magistrát města Jihlavy, OŽP - OPK, ZPF, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Obecní úřad Věžnice, IDDS: t33brn4
sídlo: Věžnice č.p. 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu

