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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Č I C E
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

odbor regionálního rozvoje

Č.j.: S-MI 131/2013-SÚ-Ba-20          Tel/fax:  546419462, 546419466     V Ivančicích dne:
Vyřizuje: Ing. Petra Barešová              E-mail: baresova@muiv.cz     23. 7. 2013

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
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 27. 12. 2012 podal:

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49  České Budějovice, kterého 
zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, kterého zastupuje Západomoravská elektromontážní společnost, s.r.o., IČ: 433 
71 833, Sadová 829/1, 674 01 Třebíč

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

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

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

kabelové vedení NN

( Senorady, kabelizace chatové osady – 87 chat )

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2691, 3583, 2596/15, 2646/2, 2655/2, 2655/3, 2657/1, PK 
2694/1, 2694/2, 2694/8, 3582/1, 2656/2, 2671, 3589, 2646/1, 2655/4, 3588/1, 3588/3, 2655/1 
v katastrálním území Senorady, na pozemku parc. č. 795/11, 795/2, 795/4, 794/1, 812, 836/1, 836/8, 
797/1, 796/4, 796/6, 798, 836/49 v katastrálním území Ketkovice, na pozemku parc. č. 848, 873, 
849/2, 887/3 v katastrálním území Kuroslepy.

Druh a účel umisťované stavby:
Druh stavby: podzemní kabelové vedení NN.
Účel stavby: stavba bude zásobovat elektrickou energií chatovou osadu Senorady (připojení 87 chat) 
v lokalitě podél Senoradského potoka až k řece Oslavě včetně Senoradského a Ketkovického mlýna. 
Součástí kabelového vedení jsou i přípojkové skříně, ze kterých se budou následně individuálně 
napojovat připojované objekty.
Trasa nového kabelového vedení NN je napojena ze stávající sloupové trafostanice HLOH 601541 
v obci Senorady, umístěné na pozemku parc. č. 2694/1 v k.ú. Senorady. Odtud bude vedeno kabelové 
vedení 2xNAVY 4x240 v souběhu se stávajícím kabelem v majetku ČEZ (poplachové sirény JEDu) a 
bude ukončeno v pilíři SD 742 (po zasmyčkování do pilíře SS100 u kantýny). Z tohoto místa budou 
vedeny dvě větve. Jedna větev bude vyvedena směrem přes Senoradský potok a bude zásobovat 
západní část tohoto území. Druhá větev bude směřovat severně v souběhu se stávajícím kabelem 
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ČEZu a bude sloužit pro napojení chat umístěných podél potoka. Plánovaný stavební záměr 
předpokládá provedení výkopu pro uložení elektrických kabelů v délce cca 2,8 km, provedení protlaků
pro nezbytné křížení kabelové trasy vodních toků Senoradského potoka (3x), řeky Chvojnice (1x) a 
řeky Oslavy (4x) a instalaci 29 plastových pilířů.

Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace – situačního výkresu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Uvažovaná stavba je umístěna z velké části mimo zastavěné území dotčených obcí ve zvláště 
chráněném území – přírodní rezervaci „Údolí Oslavy a Chvojnice“, jež je součástí soustavy NATURA 
2000. Stavba nebude mít vliv na stávající zástavbu.

II. Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky:

1. Nové kabelové vedení NN bude umístěno podle projektové dokumentace ověřené v územním 
řízení, kterou zpracovala Západomoravská elektromontážní společnost, s.r.o. – zodpovědný 
projektant Ing. Karel Tomek (ČKAIT 1400201) a Ing. Jiří Kohout (ČKAUIT 1400200). Stavba 
bude umístěna na pozemcích: parc. č. 2691, 3583, 2596/15, 2646/2, 2655/2, 2655/3, 2657/1, PK 
2694/1, 2694/2, 2694/8, 3582/1, 2656/2, 2671, 3589, 2646/1, 2655/4, 3588/1, 3588/3, 2655/1 
v katastrálním území Senorady, na pozemku parc. č. 795/11, 795/2, 795/4, 794/1, 812, 836/1, 
836/8, 797/1, 796/4, 796/6, 798, 836/49 v katastrálním území Ketkovice, na pozemku parc. č. 848, 
873, 849/2, 887/3 v katastrálním území Kuroslepy, jak je zakresleno v situačním výkresu stavby 
v měřítku  1:000, který je součástí dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Případné změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené 
stavební úřadem nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Městského úřadu Ivančice -
stavebního úřadu.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek 
vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

4. Veškerá podzemní zařízení budou investorem před zahájením stavby vytýčena a bude zajištěna
       ochrana podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýhy budou sítě 
      fyzicky jejich majiteli převzaty a bude o tom vyhotoven písemný záznam.

5. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a
technických zařízení, 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 mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu 
zdraví a života osob na místě stavby.

7. E.ON Česká republika, s.r.o. vydala dne 8. 2. 2013 pod zn.: D8626-Z051304172 vyjádření o 
existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování  E.ON Česká republika, s.r.o. 
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu při splnění následujících podmínek: 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá 
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opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým 
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného 
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

a) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

b) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením

2. Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 
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 provozovatelem zařízení a 
to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, 
že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop 
nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů 
zajistí. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, 
s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu 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 ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si 
vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem 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 podhledu 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 EM 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP 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 elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální 
správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního  a 
podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. 
Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa 
přenosů dat a radiové sítě.
11.Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP nadzemního vedení 22kV, 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.
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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 podzemního 
uzemňovacího vedení.
14.Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacícho zařízení 
v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

8. Lesy České republiky, s.p.,  lesní správa Náměšť nad Oslavou, vydaly dne 2. 8. 2011 pod č.j. 
LCR145/000415/2011 souhlas za podmínek:
1. Investor požádá příslušný orgán státní správy o vydání souhlasu se stavbou ve vzdálenosti 
menší jak 50 m od okraje a o odnětí příslušné části lesního pozemku z kategorie pozemků 
určených plnění funkcí lesa a následném omezení jeho užívání.
2. Stavba bud prováděna co nejšetrněji k lesním porostům, lesní pozemky nebudou využívány 
k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy nebo odpadu.
3. Škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních faktorů (pád stromů či větví ze 
sousedních lesních pozemků apod.), si hradí vlastník stavby a LSČR, s.p. za ně nejsou nijak 
zodpovědně.
4. Souhlas LČR, s.p., s realizací výše uvedené stavby nijak nenahrazuje souhlas ostatních 
vlastníků lesních pozemků.

9. Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, vydaly dne 30. 6. 2011 pod č.j. 
LČR952/000187/2011 souhlas za podmínek:
Křížení (3x Senoradského potoka a 1x potok Chvojnice) bude provedeno řízeným protlakem, 
kabel uložen v chráničce uložené minimálně 1,5 m pod úrovní dna zbaveného nánosu. Místo 
křížení bude označeno na obou březích pevně osazenými sloupky, po dokončení protlaků budou 
v případě dotčení pozemky koryta toku uvedeny do původního stavu a předány správci toku.

10. Povodí Moravy, s.p. vydalo dne 3. 6. 2011 pod zn. PM024363/2011-203/Le:
I. Souhlasné stanovisko správce povodí za podmínek:

- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků (je nutné používat 
mechanismy ekologicky s nezávadnými náplněmi a mazivy).

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
II. Souhlasné vyjádření správce významného vodního toku Oslavy za podmínek:
- Požadujeme oznámit přímému správci toku, provozu v Náměšti nad Oslavou zahájení 

stavebních prací u VVT Oslavy min. 3 dny před jejich zahájením.
- Při kolaudaci této stavby bude Povodí Moravy, s.p., provozu Náměšť nad Oslavou předána 

situace skutečného provedení křížení vodního toku s výškovými kótami v syst. B.p.v.
- Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem 

k tomu, že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., 
§ 49, odst. 1 písm. b) ve znění pozdějších předpisů).

11. Vojenský lesní úřad vydal dne 20. 10. 2011 pod č.j. 1-182/2011-4707 závazné stanovisko, kterým 
je vyjádřen souhlas za splnění následujících podmínek:
1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 

k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
2. Ostatní lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny a nebude na ně ukládán stavební materiál a 

stavební odpad.
3. Stavbu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa lze hájit až po pravomocném rozhodnutí o 

souhlasu s odnětím pozemků plnění funkcí lesa. Souhlas je oprávněn vydat Vojenský lesní 
úřad na základě žádosti investora.

12. MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí vydal dne 14. 6. 2011 vyjádření pod č. j.: MI-
6966/2011/VYHH:
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1) Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících 
podmínek: 
- při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a 
povrchových vod 

- realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry 

- při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a 
podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v 
dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků 
škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní 
zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod 

- při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu 
proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod 
2) Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci 
výše uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů se bude zvláště řídit § 12 o obecných 
povinnostech a § 16 o povinnostech původců odpadů. 
4) Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní 
správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon). 
Z tohoto důvodu investor stavby: 
- v rámci příslušného řízení (územní rozhodnutí, územní souhlas, řízení o dodatečném povolení 

stavby atd.) vedené stavebním úřadem předloží závazné stanovisko orgánu státní správy lesů 
(OŽP, MěÚ Ivančice) k realizaci záměru na lesních pozemcích a ve vzdálenosti do 50 metrů 
od okraje lesa ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona a zá. K žádosti doložte zákres 
záměru v aktuální katastrální mapě. 

- v rámci stavebního řízení bude stavebnímu úřadu předloženo rozhodnutí orgánu státní správy 
lesů o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ust. § 13 lesního zákona. V případě, 
že uvedené řízení nebude příslušným stavebním úřadem vedeno, musí získat investor stavby 
uvedené rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ještě před zahájením 
realizace předmětného záměru. 

5) Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. Dále jen zákona o ochraně přírody. Kabelizace je vedena přes pozemky, 
které jsou vodní tok, Senoradský potok a řeka Oslava, údolní niva a les. Tyto jsou významnými 
krajinnými prvky (VKP) ze zákona. Záměr se nachází v PR Údolí Oslavy a Chvojnice. K činnosti 
v PR je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 
Před vydáním územního rozhodnutí je nutné, aby byly splněny následující podmínky: 
- investor požádá ve smyslu § 4 odst. (2) zákona o ochraně přírody zdejší odbor životného 
prostředí o vydání závazného stanoviska k zásahu do výše uvedených VKP, 
- investor zajistí souhlas OŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje k činnosti v PR. 
V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno podle § 8 zákona 
114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 
6) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (ZPF), v platném znění. Záměr bude realizován i po pozemcích, které jsou ZPF. V 
případě, že zábor ZPF nepřekročí svým trváním dobu 1 roku a to včetně doby potřebné k uvedení 
půdy do původního stavu, není třeba souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. V opačném případě je 
třeba souhlasu s odnětím. Před vydáním územního rozhodnutí bude splněna podmínka: 
- investor požádá dle § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF o souhlas s návrhem vedení trasy 
7) Záměr se může dotýkat zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Investor si opatří písemné vyjádření 
odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje k tomuto záměru. 
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13. MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí vydal dne 21. 12. 2011 závazné stanovisko pod zn. MI-
18513/2011-HALM, kterým se uděluje souhlas za těchto podmínek:
1)Stavba na pozemcích, které jsou ZPF, bude ukončena nejpozději do jednoho roku včetně 
uvedení půdy do původního stavu. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen 
zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 
2)Zemní výkopové práce provádět tak, aby nedocházelo k míšení orniční (humózní) vrstvy s 
podložím. Kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí) musí být řádně rozprostřena zpět do 
původní etáže. 
3)Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno 
škodám na zemědělském půdním fondu. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, 
kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 
4)Před zahájením prací budou dotčené pozemky ZPF protokolárně převzaty od vlastníků, 
správců, případně i uživatelů a po ukončení prací budou tyto pozemky opět protokolárně předány 
zpět. 
5)Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu. 
6)Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v 
území. Zejména v případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho 
dotčení řešenou stavbou budou 

14. MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí vydal dne 22. 12. 2011 závazné stanovisko pod zn. MI-
18515/2011-HALM, kterým se uděluje souhlas za těchto podmínek:
- veškeré stavební práce budou probíhat pouze ve vymezeném pracovním pásu s maximálním 
ohledem na ostatní části VKP a údolní nivy, 
- k pohybu dopravních prostředků bude využito stávajících polních cest a komunikací, 
- bude věnována maximální pozornost technickému stavu mechanizmů a opatrnosti při 
manipulaci s materiály a látkami při činnostech v bezprostřední blízkosti koryta toku s ohledem 
na možné ohrožení jakosti povrchových a podpovrchových vod, 
- v případě potřeby kácení dřevin bude toto řádně povoleno příslušnými orgány ochrany přírody, 
uskutečněno v období vegetačního klidu a provedeno v míře co nejmenší, 
- veškeré přebytečné výkopové a jiné materiály budou z pozemků odstraněny a bude s nimi 
naloženo dle zákona o odpadech, 
- terén bude uveden do stavu blízkého původnímu, 
- doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání 
pravomocného rozhodnutí správního orgánu (stavební úřad, vodoprávní orgán). 

15. MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí vydal dne 9. 1. 2012 závazné stanovisko pod zn. MI-
528/2012-PEGM, kterým se uděluje souhlas za těchto podmínek:

- stavba bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků určených 
k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích; v případě vzniku škod budou 
okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků 
těchto škod, a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody,

- dodržování základních povinností ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa 
uvedených v § 13 lesního zákona,

- stavba bude umístněna dle předložené projektové dokumentace.
Tento souhlas se vydává pro příslušné řízení u stavebního úřadu pro povolení uvedeného záměru 
a neopravňuje k vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Souhlas se uděluje na 
dobu platnosti příslušného povolení vydaného stavebním úřadem k uvedenému záměru. Před 
vlastním záborem těchto pozemků je nutno získat od orgánu státní správy lesů rozhodnutí o 
odnětí výše uvedených pozemků určených k plnění funkcí lesa.
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16. MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský vydal dne 22. 5. 2013 
závazné stanovisko pod č.j. ČJ/MNnO 2185/13/ŽPŽ/Such, kterým se uděluje souhlas za těchto 
podmínek:
1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace.
2. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření Lesů České Republiky, s.p., Přemyslova 

1106, 501 68 Hradec Králové (adresa pro doručení: Správa toků – Oblast povodí Dyje, 
Jezuitská 13, 602 00 Brno) ze dne 30. 6. 2011 č-j. LČR 952/000187/2011.

3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 

Brno ze dne 3. 6. 2011 zn. PM024363/2011-203/Le.
5. Tento souhlas neopravňuje investora k provedení vlastních stavebních prací, ale je pouze 

podkladem pro vydání správního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

17. MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský vydal dne 27. 5. 2013 
závazné stanovisko pod sp. zn. MNnO 910/13/ŽPŽ/Št/2, kterým se uděluje souhlas za těchto 
podmínek:
1. Stavba bude realizována tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, jež je součástí žádosti.
2. Stavba bude prováděna s maximální šetrností k lesním porostům, lesní pozemky nesmí být 

využívány k ukládání stavebního materiálu či odpadu.
3. V případě odření stromů je povinen investor zajistit jejich neprodlené ošetření přípravkem 

s fungicidními účinky.
4. Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad 

nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny před škodami 
způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, 
přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

5. Případná nutná opatření (rozsah a způsob provedení) k zabezpečení stavby před škodami 
způsobenými zejména sesuvy půdy, pádem stromů apod., jak vyplývá z § 22 odst. 1 lesního 
zákona, stanoví orgán státní správy lesů.

6. Za případné škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních podmínek (pád 
stromů či větví z lesních porostů apod.), nejsou vlastníci ani nájemci lesních porostů nijak 
zodpovědní.

7. Před vydáním stavebního povolení požádá investor o dočasné odnětí části pozemku p.č. 848 
v k.ú. Kuroslepy z PUPFL.

18. Budou dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím Krajského úřadu Vysočina č.j.: KUJI 
16731/2012, OZP 133/2012 ze dne 12. 3. 2012.

19. Budou dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 
JMK 104140/2012 ze dne 19. 9. 2012.

20. Budou dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 
JMK 5767/2012 ze dne 10. 8. 2012.

21. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) při vytyčování trasy vedení kabelu NN za účasti odborníka s biologickým vzděláním

b) provádění levé větve vedení severně od řeky Oslavy

c) po jednotlivých etapách výkopových prací

d) závěrečná kontrolní prohlídka 

22. Dokončenou stavbu lze užívat v souladu s ustanovením §119 odst. 1 stavebního zákona na 
základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
platného od 1. 1. 2013.
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Městský úřad Ivančice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon před novelizací - platného od 1.1.2013)
stanovuje, že k provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební 
povolení.
Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. 
Územní rozhodnutí pozbude platnosti, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby.

Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

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 27. 12. 2012 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavební úřad oznámil usnesením pod č. j. S-MI 131/2012-SÚ-Ba-3 ze dne 4. 2. 2013 přerušení 
územního řízení na žádost žadatele z důvodu stanovení působnosti stavebního úřadu Ministerstvem 
pro místní rozvoj a z důvodu chybějících dostatečných podkladů pro posouzení umístěné stavby. 
Současně stavební úřad vyzval stavebníka dne 4. 2. 2013 k doplnění podkladů pod č. j. S-MI 
131/2012-SÚ-Ba-7. 

Na základě stanovení stavebního úřadu k provedení správního řízení ve věci stavby označené jako 
„Senorady, kabelizace chatové osady – 87 ks chat“ ze dne 23. 4. 2013 je stanoven odbor regionálního 
rozvoje Městského úřadu Ivančice, v jehož správním obvodu se nachází část stavby.

Dne 22. 5. 2013 stavebník doložil potřebné doklady k doplnění žádosti a stavební úřad vydal dne             
23. 5. 2013 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na den            
27. 6. 2013 se schůzkou pozvaných na místě samém – u „kantýny“, stavby umístěné na pozemku           
parc. č. 2596/26 v katastrálním území Senorady, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána před novelizací stavebního zákona (před 1. 1. 
2013) provedenou zákonem č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb. (dále jen „stavební 
zákon před novelizací“). Stavební úřad postupoval v řízení dle přechodného ustanovení, které 
konstatuje, že řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Výše uvedený stavební záměr nevyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon po novelizaci účinný od 1. 1. 2013) následně ohlášení ani 
stavební povolení.

Námitky a připomínky účastníků územního řízení, stejně tak stanoviska dotčených orgánů, mohly být 
podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, na což byli 
účastníci řízení a dotčené orgány ve zmíněném oznámení o zahájení řízení výslovně upozorněni s tím, 
že k později uplatněným námitkám a připomínkám nebude podle § 89 odst. 1 stavebního zákona 
přihlédnuto.

K uplatnění námitek účastníků územního řízení proti umístění uvedené stavby nedošlo. 
Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Návrh byl doložen následujícími rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:
1. Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 8. 2. 2013, zn.: D8626-Z051304172 
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2. Lesy České republiky, s.p., lesní správa Náměšť nad Oslavou, ze dne 2. 8. 2011,                                   
č.j.: LCR145/000415/2011 

3. Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, ze dne 30. 6. 2011,                               
č.j.: LČR952/000187/2011 

4. Povodí Moravy, s.p. ze dne 3. 6. 2011, zn.: PM024363/2011-203/Le
5. Závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu ze dne 20. 10. 2011, č.j.: 1-182/2011-4707
6. Vyjádření MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí ze dne 14. 6. 2011, č.j.: MI-6966/2011/VYHH
7. Závazné stanovisko MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí ze dne 21. 12. 2011, zn.: MI-

18513/2011-HALM
8. Závazné stanovisko MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí ze dne 22. 12. 2011, zn.: MI-

18515/2011-HALM
9. Závazné stanovisko MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí ze dne 9. 1. 2012, zn.: MI-528/2012-

PEGM
10. Závazné stanovisko MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, ze dne 

22. 5. 2013, č.j. ČJ/MNnO 2185/13/ŽPŽ/Such
11. Závazné stanovisko MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, ze dne

27. 5. 2013, č.j. ČJ/MNnO 2277/13/ŽPŽ/Št
12. Stanovisko Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 6. 2. 2013, zn.: 5000743089
13. Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, divize Třebíč ze dne 20. 5. 2011, č.j.: 2800/2011 Kl
14. Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s., ze dne 6. 2. 2013, č.j.: 520164/13
15. Vyjádření SELF servis, spol. s.r.o., ze dne 24. 5. 2012, č. 12/001539
16. Závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební právy Brno ze dne 16. 5. 2012, č.j.: 

3427/27109/2012-1383-ÚP-BR
17. Stanovisko NET4GAS ze dne 10. 5. 2012, zn.: 3487/12/OVP/N
18. Vyjádření Dial Telecom, a.s., ze dne 2. 5. 2012
19. Vyjádření ČEZ, a.s., ze dne 19. 12. 2011
20. Rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina ze dne 12. 3. 2012, č.j.: KUJI 16731/2012, OZP 133/2012
21. Stanovisko Krajského úřadu Vysočina ze dne 13. 6. 2013, č.j. KUJI 41177/2013, OZP 840/2013
22. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 9. 2012, č.j.: JMK 104140/2012
23. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10. 8. 2012, č.j.: JMK 5767/2012
24. Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 7. 2012, č.j.: JMK 2954/2012
25. Souhrnné stanovisko MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, ze dne 

14. 5. 2013, sp. zn. MNnO 830/13/ŽPŽ/Lán
26. Usnesení MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, ze dne 29. 5. 

2013, sp. zn. MNnO 924/13/ŽPŽ/Št/2

V průběhu správního řízení odbor regionálního rozvoje rovněž řešil rozsah účastníků správního řízení 
a dospěl k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního 
zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele, kterým je společnost E.ON Distribuce a.s. a obcí, na 
jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Senorady, Ketkovice a Kuroslepy) pouze 
vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníci územního řízení:
- dle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou: E.ON Distribuce, a. s. ; Obec Senorady; Obec Ketkovice;
Obec Kuroslepy                                                                                        
- dle § 85 odst. 2 stavebního zákona dále jsou: Bc. Oldřich Krištof, Bc. Daniela Krištofová, Leon 
Novák, Iva Nováková, Věra Segenschmiedová, Michal Štefl, Dana Šteflová, Renata Šteflová, David 
Jírek, Rosa De Pauli Kristýna, Anna Autratová, Marie Pavlišová, Drahomíra Řezáčová, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Státní pozemkový úřad, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Povodí 
Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p.

Účastníky územního řízení o umístění stavby jsou mimo jiné i osoby uvedené v § 85 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Těmi jsou občanská sdružení, jejichž 
hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, mají svoji právní subjektivitu a mají 
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podanou generální žádost u Městského úřadu, v jehož kompetenci je povolení předmětné stavby, o 
podání informací o zahajování všech správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny. 
Stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, jež je pověřen ministerstvem pro místní rozvoj výkonem 
povolení předmětné stavby, si ověřoval evidované žádosti o poskytnutí informací ve smyslu § 70 zák. 
č. 114/1992, ochraně přírody a krajiny, občanských sdružení na obecních úřadech s rozšířenou 
působností, v jejichž působnosti by předmětná stavba byla. Stavební úřad dospěl ke zjištění, že je 
evidováno pouze jedno občanské sdružení a to občanské sdružení ZO Českého svazu ochránců přírody 
Kněžice, jejichž žádost je evidována na odboru životního prostředí a stavebním úřadě Městského 
úřadu Náměšť nad Oslavou. Stavební úřad informoval toto občanské sdružení dle § 70 zákona             
č. 114/1992 Sb. o podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby kabelové vedení 
NN (Senorady, kabelizace chatové osady – 87 chat) na výše uvedených pozemcích sdělením č.j. S-MI 
131/2013- SÚ-Ba-12 ze dne 23. 5. 2013.
Občanské sdružení do 8 dnů od oznámení zahájení řízení musí uplatnit svůj požadavek, aby bylo 
účastníkem územního řízení. Žádné občanské sdružení do zákonem stanovené lhůty neuplatnilo svůj 
požadavek.

Obce dotčené předmětnou stavbou mají vydány územní plán, tudíž se dle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona před novelizací doručuje oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního 
zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu 
Ivančice a úředních deskách příslušných obcí: Senorady, Ketkovice a Kuroslepy.

Žadatel zajistil dle § 87odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal 
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízené veřejné ústní jednání, 
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku (u stávající trafostanice a na 
nástěnce u kantýny), na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. 

Umístění stavby je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umístění stavby vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území (vyhláška č. 269/2009 Sb.).

Během veřejného ústního jednání a v průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Stavební úřad dal možnost přítomným účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a ke 
stavbě samé. O jednání byl sepsán protokol podepsaný všemi přítomnými. Připomínky veřejnosti též 
nebyly uplatněny.

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

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených 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.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude 
platnosti, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby. Územní rozhodnutí pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se 
rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Toto územní rozhodnutí platí dle § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabude právní 
moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li 
z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Josef Coufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje

„otisk razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu 
Ivančice, Obecního úřadu Senorady, Obecního úřadu Ketkovice, Obecního úřadu Kuroslepy, 
včetně způsobu umožňující dálkový přístup.

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

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ………………………….

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

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky č. 17 ve výši                 
3000,- Kč byl zaplacen dne 11. 7. 2013.

Obdrží:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na doručenku nebo datovou 
schránkou):
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49  České Budějovice v zastoupení 
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
v zastoupení Západomoravská elektromontážní společnost, s.r.o., IČ: 433 71 833, Sadová 829/1, 674 
01 Třebíč
Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno
Obec Ketkovice, Ketkovice 87, 664 91 Ivančice
Obec Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Bc. Oldřich Krištof, Valtická 4106/15, 628 00 Brno
Bc. Daniela Krištofová, Valtická 4106/15, 628 00 Brno
Leon Novák, Fibichova 90/16, 612 00 Brno
Iva Nováková, Fibichova 90/16, 612 00 Brno
Věra Segenschmiedová, Senorady 93, 675 75 Mohelno
Michal Štefl, Kuldova 756/8, Zábrdovice, 615 00 Brno
Dana Šteflová, Kuldova 756/8, Zábrdovice, 615 00 Brno
Renata Šteflová, Kuldova 756/8, Zábrdovice, 615 00 Brno
David Jírek, Svatoplukova 1556/73, Židenice, 615 00 Brno
Rosa De Pauli Kristýna, Senorady 119, 675 75 Mohelno
Anna Autratová, Mečířova 2593/17, Královo Pole, 612 00 Brno
Marie Pavlišová, Ketkovice 60, 664 91 Ivančice
Drahomíra Řezáčová, Ketkovice 11, 664 91 Ivančice
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1391/1, Chodov, 148 00 Praha
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 64 Praha
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 601 75 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být tímto rozhodnutím přímo dotčeno

Dotčené správní úřady (doporučeně na doručenku nebo datovou schránkou):
Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 104,                             
675 71 Náměšť nad Oslavou
Vojenský lesní úřad, Náměstí Svobody 471, 160 01 Praha
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5,                      
601 82 Brno

Obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno
Obec Ketkovice, Ketkovice 87, 664 91 Ivančice
Obec Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno
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