MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18
Tel.č.383379111 – ústředna fax:383382317
e-mail:muvod@muvodnany.cz
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

VaÚP/587/2013/ves
MUVO 8839/2013
Veselá M.
383 379 162
vesela@muvodnany.cz
30.10.2013

NVWPY116IHB7

!

MUVOX005HGA6

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) 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 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 16.9.2013 podal
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, IČO 25185969,
386 01 Strakonice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby
„úprava NN u čp.44 v obci Nestánice“

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.569/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Nestanice.
Druh a účel umisťované stavby:
 technická infastruktura
Umístění stavby na pozemku:
 stávající střešník na objektu čp.44 v Nestánicích na pozemku st.p.č.10/2 v k.ú.Nestánice bude
nahrazen betonovým sloupem, který bude umístěn na pozemku p.č.569/1 v k.ú.Nestánice
Rozsah zařízení:
8m
 kabelové vedení 0,4 kV
NAYY 4x16 mm2
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku st.p.č.10/2 a p.č.569/1 v k.ú.Nestánice,
v souladu s dokumentací vypracovanou společností ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o.,
IČO 25185969.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
tech.zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických
postupů a ekologických požadavků.
4. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení
podle stavebního nebo jiného zákona.
5. Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou likvidovány v souladu
s předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Případné nebezpečné odpady
budou likvidovány pouze firmou k tomu účelu oprávněnou.
6. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí
v zájmovém území.
7. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby nebyla způsobena škoda na sousedních
pozemcích, dbát , aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému
znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a k poškozování majetku.
8. Po provedení pokládky kabele a terénních úpravách je zapotřebí uvést poškozené travní
porosty do původního stavu.
9. Při stavebních pracích budou provedena všechna preventivní opatření k ochraně
povrchových nebo podzemních vod před únikem ropných či jiných závadných látek.
10. Po dokončení stavby oznámí stavebník v souladu s ustanovením § 120 stavebního
zákona užívání stavby.
11. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22,
odst.2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj
záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
12. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde
k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst.7, zákona o státní
památkové péči 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.
13. Budou dodrženy podmínky:
• vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 5.9.2013 čj.013010021746
• E.ON Servisní , s.r.o. ze dne 29.4.2013 zn.M18391-Z051312539 (elektrická síť)
14. Budou dodrženy podmínky:
vyjádření SÚS Strakonice ze dne 19.6.2013 zn.SÚS JčK 9377/2013:
 zhotovitel stavby požádá před vlastním prováděním stavby u příslušného
silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace pro
provádění stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší
organizací samostatné vyjádření. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace
se zakreslením zásahu do silničního tělesa a pomocného silničního pozemku
v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná osoba a termín
provádění prací. Zároveň převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek komunikace do
dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět
 zhotovitel před vlastním prováděním stavby uzavře se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje závodem Strakonice smlouvu o finanční náhradě za zvláštní
užívání komunikace
 nový sloup venkovního vedení musí být umístěn tak, aby netvořil pevnou
překážku
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 po provedení a vydání kolaudačního souhlasu, bude uzavřena mezi investorem
stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o věcném břemeni
pro umístění inženýrských sítí
vyjádření MěÚ Vodňany, odboru dopravy a SH ze dne 10.7.2013 zn.5512/280/2013:
 před prováděním zemních prací bude požádáno o povolení zvláštního užívání
komunikace na odboru dopravy a silničního hospodářství ve Vodňanech
 v případě, že bude při provádění prací v silničním pozemku omezen provoz na
komunikaci, je nutno požádat o stanovení dopravního značení na odboru
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vodňany. K žádosti je nutné doložit
návrh dopravně inženýrských opatření a stanovisko Policie ČR.. Po stanovení
dopravního značení bude požádáno o povolení částečné uzavírky
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Odůvodnění:
Dne 16.9.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 29.10.2013, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
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.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče dne 21.8.2013 spis.zn.VaÚP/513/2013 –
vyjádření
- MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 12.8.2013 zn.MUVO 6320/2013 – předběžná informace
- MěÚ Vodňany, odbor dopravy ze dne 10.7.2013 zn.5512/280/2013 – vyjádření
- SÚS Strakonice ze dne 19.6.2013 zn.SÚS JčK 9377/2013 – vyjádření
- ČEVAK a.s. ze dne 29.4.2013 čj.013010010114 – zákres sítí a ze dne 5.9.2013 čj.013010021764 –
vyjádření ke stavbě
- E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 29.4.2013 zn.M18391-Z051312539 – vyjádření o existenci zařízení
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby 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
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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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.

Bc.Věra Černá
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.10.2013.

Obdrží:
účastníci dle § 85 odst.1/ stavebního zákona (dodejky)
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
účastníci dle § 85 odst.2/ stavebního zákona (dodejky)
Václav Rottbauer, Nestanice č.p. 44, Libějovice, 389 01 Vodňany
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

