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zAHÁJENí úznivrNírroŘíznNíA pozvÁNí r úsrNíMuJEDNÁNí
E.ON Distribuce, a.s.,IČO 28085400, F. A. Gerstnera215116,370 01 ČeskéBudějovice,
kterou zastupuje společnost^ ^ _
ENBRGY PROJECT, s.r.o., IČO 283066 27, Y rahovická 425tt 18, 7 96 0 1 Prostěj ov
(dále jen "žadatel") podal dne 14.5.2019'žádost o vydání územního rozhodnutí o umístěnístavby:

'

Zdětín, propoj VN46 - VN20 odb. Zdětín
Zdétín,Vícov

na pozemcích parc. 44913, 474ll3, 474ll7,707311,984,985,986, 988, I0I4,992,997, 489,989
892,929 v katastrálnim území

v katastrálním územíZdětin na Moravě a parc. ó.927,90],943,960,959,
Vícov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územniřizeni,

Druh a účelumistbvané stavby, popis stavby:
o projektová dokumentace pro vydání územníhoroáodnutí řeší propojení 2 linek vysokého napětí
z důvodu posílení tinky VN46
o stavba bude umístěna v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou
ověřil Radek Matela, autorizovaný technik pro technologickázaíizení staveb, Čratr - n02065.

o

popis stavby:

V rámci stavby bude nutno nejprve postavit v trase venkovního vedení \,rN20 odbočky Zdětín noqý
příhradoqý stožár 12 ml40 kN. Nový příhradov} stožár bude postaven na parc. ě. 474117 a I0I31I
v katastrálnim izemí Zdětin na Moravě. Příhradový stožár é, 42a bude postaven 50 m od stávajícího
betonového sloupu ě. 42 a 22 m od betonového sloupu ě. 43. Na konzolách B0 a 43 budou
oboustranně ukončeny stávající holé vodiče AlFe 3x70/11-1. Po ukončeníholých vodičůAlFe
3x70ll1-1 bude ve směru kbetonovému'sloupu č.42 osazen noý svislý úsekoqý odpínačFLA
(PV2220). Propoj mezi holými vodiči AlFe 3x70l11-1 a svislým úsekovým odpínačembude
proveden pomocí holých vodičů[O-ALI122-ST1A. Jelikož bude na příhradovém stožáru osazen
svislý úsekový odpínač,bude příhradoqý stožár uzemněn. pomocí 2 ekvipotenciálních kruhů.
Ekvipotenciální kruhy budou umístěny na pozemcích parc. č. 474ll7 a 101311v katastrálním území
Zdětín na Moravě.

Jelikož bude příhradoý stožár osazen mezi betonové sloupy é. 42 a 43, změni se v důsledku
výstavby tohoto příhradového stožáru tahově poměry stávajícího vedení \rN. Z tohoto důvodu je
nutné lyměnit do stávajícího místa oba betonové sloupy č. 42 a 43.
Nejprve bude nutno odpojit stávající holé vodiče AlFe 3x70l1I-1 zkonzol DELTA sloupů ě.42 a 43.
Stávající betonové sloupy č.42 a 43 (oba JB 10,5 m/3 kN) budou po odpojení holých vodičů
odkopány a betonové základy těchto sloupů budou rozbity. Betonové sloupy budou s rozbiqým
betonoým základem následně odvezeny k likvidaci. Vzniklé jámy po betonoých sloupech budou
následněstrojnědokopánynarozméry2x0,8x0,8m(p.b.ě.a)a2x1,1 x1,1 m(p.b.č.43).
Po pokopání předepsaných jam budou jeřábem osazeny betonové sloupy JB 10,5 m/l0 kN (p.b,é,az)
a JB 10,5 m/15 kN (p.b,č.a3) i včetně konzolí. Jámy spolu s betonoými sloupy budou zabetonovány
pomocí betonové nakupované směsi 1,088 m3 (p.b.č.a) a 2,228 r43 1p.b,e.+3). Po ýstavbě
betonoých sloupů budou na oba betonové i jeden příhradový stožár opětovně namontovány holé
vodiče AlFe 3 x10l11-1. Na všechny 3 sloupy budou namontovány ýstražnétabulky.
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Od svislóho úseltového odpínačeosazenélto na příIlradovérl stožárr,r č.l2a lrudc vederl kabel VN 3 x
(NA2XS2Y 1 x 240). Kabel btrdc po nř,ížovérnstožáru č.42 veden 1,ochratltrénl krr"tLt kabelosr,,odr_r a
následně bude veden po pozenlcíclr parc. č, l0l3/1,9B4,9B5.986,9BB. 1014,992_ 99].4B9 a 989
v katastráltlítn úzenlíZdétítlna Morar,ě, Kabel VN 3 r (NA2XS2Y 1 r 240) bude vedeIr ve
vzdálenosti 1,1 až1.5 In od hranic pozernkti parc. č. 10l3/1.984,985.986,9BB, 1014,992.991,4B9.
Dále bude kabel VN 3 x (NA2XS2Y l x 240) veden v katastrální úzeníVícov po pozencích parc. č.

921 a 907 ve vzdálenosti 1.1 m od hranic těchto parcel. Následně bude provedeno kř"ížerrí
komunikace IIl150. Kříženípozemku parc. č.9.13 bude pror,,edeno protlakern. Staftovací a cílová
jáma (1,2 x 1.2 x 1,5 rn) bude vvkopána5.2 respektive 5 m od hrany kornunikace. Řízený protlak pod
silnicí IIl150 bude provedetr tak, ab_v horní část chráničky PE160 byla umístěna minimálně 1,2 m pod
povrchem komunikace a minimálriě 80 cm pode dnenl silničnípříkopy. Po protaženíkabelLr VN 3 x
(NA2XS2Y l x 240) trubkou protlakr"r bude kabel VN 3 x (NA2XS2Y l x 240) veden přes pozemek
parc. č. 960 v katastrálníúzemíVícov a bude křížitnadzemní vedení VVN l10 kV. Dále bude veden

kabel VN 3 x (NA2XS2Y l x 240) vsouběhu snadzemním vedením VVN 1l0 kV. VzdáIerrost
nového kabelu VN a středového vodiče VVN bude 16 m. Jakmile bude nový kabe| VN veden
směrem ksilnici IVl50 a btrde vzdálen jen 16 m od středtr silnice II/150, bude kabel VN veden
po pozemku parc. Č. 960 r, katastrální územíVícov v souběhu se silnicí IIl150
ve vzdálenosti rnininrálrlě 16 m od středu silrrice II/1 50. Dále bude kabel VN 3 x (NA2XS2Y l x 240)
položen v pozemku parc. č. 959 v katastrální ítzemíVícov. Na tomto pozemku bude vykopána
staftovací jáma (roznrěry 1,2 x 1,2 x 1,5 m) protlaku ve vzdálenosti 5.5 m od krajnice komunikace.
Cílol'á jáma (rozrněry 1,2 x 1,2 x 1,5 rn) protlakLr bude vykopána na pozemku parc. č. 892
v katastrální územíVícov ve vzdálenosti 5,5 m od krajnice komunikace. Řízený protlak pod silnicí
IIl150 bude proveden tak, aby horní část chráničky PEl60 byla umístěna minimálně 1_2 m
pod povrchem komunikace a rninimálně B0 cm pode dnem silničnípříkopy. Po protaženíkabelu \N
3 r (NA2XS2Y 1 x 240) trr,rbkou protlakLr bLrde kabel VN 3 x (NA2XS2Y l x 240) veden
přes pozenrek parc. č. 892 a 929 v katastrální úzerníVícov, kde brrde kabel VN 3 x (NA2XS2Y 1 x
240) zakončen na novém svislém útsekor,émodpínačiFLA (PV2222). kte{í bude osazen na stávající
příhraclolý stožár č.211. Jelikož bude tta příhradovértl stožáru č.244 osazen svislrí,úsekorý odpílrač.
bLrCe příhrado.,,.j, stožár r:zenněn pollocí 2 ek,ipcterlciált:ích l.:ruhir. Fl:.,ipotenciálnl l-rlrh., b:ldoll
umístěnl na pozemcích parc, č. 892 a 929 r, katastrální ťrzemíVícor,..
V souběhu s kabelern \'N bude položena i HDPE trubička průměrr:40 mm mezi novým příhradovým
stožárem č.12 a odb. VN20 a stávajícím příhradovým stožárem č.244 vedení \N46. HDPE trubička
bude sesl,azkována s plánovaným kabelem VN 3 x (NA2XS2Y 1 x 240). Trubička HDPE, bude
zakončena v zemi u kabelosvodu vN v tzv. Markeru.

uloženíkabelťr v zemi
Nové kabelové vedení VN a HDPE bude uloženo ve volném terénu, v zelených pásech v polních
cestách, polích a pod silnicí IIi l50. Situování kabelů VN a HDPE budou v celé trase odpovíctat ČSN
73 6005 - prostorové uspořádání sítítechnického vybavení i s ohledem na plánované sítě v dané
lokalitě. Kabely budou vzeni uloženy dle PNE 34 1050 - Kladení kabelů NN, VN a 110 kV
v distribrrčníchsítíchenergetiky. Profil výkopů pro r"rložerríkabelťr VN společně s HDPE trubičkou
bude v ce|é déIce trasy 50 x 120 cm. Minimální krytí kabelu VN pod místníkomunikací bude l rn a
pod komLrnikací IIll50 bude 1,2 m. Kabely VN a HDPE budou uložerry vpískovérn loži 2 x 8 cm.
Kabelové řezy jednotlivých výkopťr pro kabely VN a HDPE jsou znázorněny na výkrese Dl. Výkopy
pro kabely VN budou prováděny ručně i strojně s ohledern na inženýrskésítě a terén. Výkopy musejí
být do doby zahrnutí zajištěny tak, aby nedošlo k úrazu osob. Výkopy hlubšíjak 1,3 m v zastavěné
části obce a 1,5 m v nezastavěné části obce muselí blt zapaženy. Výkopy budor_r opatřeny zábranaml
proti pádu chodcťr. Zához kabelové rýhy ve volném terénlt bude proveden vykopanou zetninou.
Zához kabelové rýhy bude vcelém profilLr řádně hutněn. Přebvtečná zemina a sut'zvýkopů bude
odvezena na řízenou skládku. Povrclr celé trasy bude pečlivě urovnán, Po ukončeníprací budou
pozemky dotčenéstavbou uvedeny do pťrvodníIlostavu nákladern stavebníka.
stavba

o

a

její kapaci§:

celková délka nového kabelového zemnílro vedení VN je 216l m

vliv stavby:

o

ochranné pásrno nového podzemního vedení bude

l

m tra obou stranách krajního kabelLr

způsob provedení stavby:
o přechody přes kornunikaci č. IIll50 budoLr řešeny protlakern pod komunikací
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během stavby bude zaručen vjezd a přístup majitelů k tlernovitostenr a lie ljezdťrm na pozernkv;
př,echodv přes stár,ající sítě technické infl,astrulitLrr1"brrdou prováclěny,dle platrré norl,rl,ČSN
736005, l,ýkopy bLrdclu r,, blízl<osti prováděn1,, ručně a při kolrlénr kříženíse kabely, trmístí
clo meclranické ochrany

Do dob),shrornáždění všech podkIadťr rclzhodnutí bude předloženo:

o

vy_iádřenílzávazné stanovisko Hasičskélio záchratlného sboru Olonrouckého kraje,
v Olomouci. územnípracoviště Prostějol,

se

sídIern

Stavební úrřad Městského úřadu Plumlov. jako stavební úrřad příslušný podle § 13 odst. 1 písrn. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o ťtzemním plánování a stavebním řádu (stavebrrí zákon). ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavebrrí zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l stavebního zákona zahájení územníhoíízenía
současně nařizLrje k projednání žádosti ústníjednánína den
18. čerryence 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin

se schťtzkorr pozvaných v zasedací nrístnosti Městského ťrřadu Plumlov (přízerní). Rudé armády 302,
P|urnlov. UčastrríciřízenímolroLr nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební ťrřad Městského úřadu
Plumlov, ťrřední dny: Po a St 7 - l7, ostatní dn;- po předchozí telefbnické dohodě).

Ke dni 18. 7. 20l9 se

předpokládá shrornáždění všech podkladů pro vydání rozhodnr,rtí. Vzhledern
36 odst. 3 správního řádu. dle kterélro mají účastníciiízenímožnost před vydáním
rozhodrrutí ve věci vyjádřit se kjelro podkladůrn ike způsobLr jejich zjištění, popřípadě rravrhnout jejicll
k ustanovení §

řízenímožnost uplatnění tohoto práva, k čemužstanovuje
doplnění. stavební úřad poskytuje účastníkůrn
lhťrtu 3 pracovní dny ode dne předpokládaného slrromáždění podkladů rozhodnutí. Po uplynutí tolroto
termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Poučení:

Závazná siaIlclr iska. itterá nirlhoir cioičertéor,gail.i iipiatňol ai pociie 5i i odst. -i stal ebrrího záiroi-ra. a
námitky účastníkťrřízení a připornínkl,reřejnosti rnLrsí b!t uplatněnl,nejpozději při ťrstnírnjednání,
případně při veřejném úrstním jednání, při kterérn nrusí bv,t nejpozději uplatrrěny také připomínky
veřejnosti: jinak se k nim nepřihlíží.

Kzávazným stanoviskům a námitkárn k věcem, o kterych by,lo rozhodnuto při lydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízeníve svých nárnitkách uvede skr,rtečr-rosti. které zakládají jeho postavení jako účastníka
iizeni. a dťrvody podání nárnitek; k námitkárn, které překračLrjírozsah stanovený v odstavci 4 stavebrrího
zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňLtje v ťrzemnírnřízení námitky k ochraně zájrnů obce a zájmi občanůobce. Osoba. která je
účastníkernřízenípodle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, můžeuplatňovat námitky
proti projednál,anému záměru v rozsahu, jakýnr nrůžebít její právo přímo dotčeno, Osoba. která je
írčastníkemřízenípodle zvláštního právního předpisu. rnůžev ťtzemnímřízení uplatňovat námitk},pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zálem,jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisLr zabýá, K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nálnitku, o které nedošlo k dolrodě mezi účastník1řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbr_r, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo teclrnických
nore[l, pokud taková nárnitka nepřesalrLrje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-1i k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiníúrsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě
námitek týkajícíchse existence nebo rozsahu vlastnických nebo jinýcIr věcnýcIr práv.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat clůkazy, a činit jirré návrhy po. celou dobu řízení až do vydání
rozlrodnutí. Učastnícimají právo vyjádřit v řízerlísvé stanovisko. Učastrrícise mohou před lydáním
rozlrodnutí vyjádřit k podkladůrn rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
dána možnost vyjádřit se k podkladťtm rozhodnr-rtí;
Před vydáním rozhodnutí ve věci mtrsí být účastníkťrnl

to se netýká žadate|e. pokr;d se jelro žádosti v plnérn rozsahu vyhovLrje, a účastníka,který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
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Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského
zákoníku můžejako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takoých osob více, zvolí si ťrčastník
jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníkavlastním jménem neplatnost právního
jednání učiněného podporovaným účastníkem,správní orgán k této námitce v řizeni přihlédne.
Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na ýzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účelytohoto zákona rozumi doklad, kteqý je veřejnou listinou,
v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
územi Českérepubliky, a z néhožje patmá i podoba, popřípadě jiný údaj umožňujícísprávnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako j eho oprávněného držitele,

Účastník si můžezvolit zmocněnce. Zmocněni k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou
moc \ze udělit i ústně do protokolu. Y téževěci můžemít účastníksoučasně pouze jednoho zmocněnce.
Zmocnění můžebýt uděleno

r
.
.
.

k určitému úkonu, skupině úkonůnebo pro určitou ěástřizení,

pro celéíízeni,
pro neurčitý počet řízenís urěit}m předmětem, kíerá budou zahájena v určenédobě nebo bez omezení
v budoucnu; podpis na plné moci musí b;irt v tomto případě vždy úředně ověřen aplná moc musí být
do zahájení řizení u|ožena u věcně příslušnéhosprávního orgánu, popřípadě udělena do protokolu,
nebo
v

jiném rozsahu nazákladé zvláštního zákona.

Zmocněnec můžeudělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníkajednala, jen je-li v plné moci
ýslovně dovoleno, že tak můžeučinit, pokud zvláštni zákon nestanoví jinak.
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Malečková

referentka stavebního úřadr-r, oprávněná

otisk úrředního razítka

Obdrží:
k vyvěšení na úřední desku (doručenky)
Obecní úíadZdétin,na úřední desku,IDDS: gx2bm6t
Obecní úřad Vícov, na úřední desku, IDDS: ubrbmbq
Obecní úřad Ptení, na úřednídesku, IDDS: Sptbbuu
Městs§ý úřad Plumlov, na úřednídesku, Rudé armády é.p.302,798 03 Plumlov

účastníci(doručenky)

ENERGY PROJECT,

s.r.o., IDDS : 2v63865

zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera2I5I16,370 01 ČeskéBudějovice

Obec Zdětín, IDDS: gx2bm6t
Obec Ptení, IDDS: Sptbbuu
Obec Vícov, IDDS: ubrbmbq
KarelZezula, Havlíčkovonáměstí é.p.79613, Poruba,708 00 Ostrava 8
Jaromír Vítek, Prušánecká é.p. 4I79lI0, Zidenice,628 00 Brno 28
zastoupení pro: Karel Vítek, Zdétin 56,798 43 Ptení
Josef Toman, Vícov é.p,14,798 03 Plumlov
Zemědělské družsfvo Vícov, IDDS: vppcxtk
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržbyJih, IDDS: ur4kSnn
zastoupení pro., Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191l40a,779 00 Olomouc
Tomáš Kaprál, Olšíč.p. 2l4,798 17 Smržice
Petra Kaprálová, Císařská č.p. 68,'198 07 Brodek u Prostějova
Stanislav Koudelka, Vícov č.p. 138, 798 03 Plumlov
Renata Sekaninová, Otakara Ostrčila č,p.73215, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6

C.i.
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E.ON Česká republika. s. r. o.. IDDS: 353zlclvz
Ceská

te lel<otllu

tr

i

liačrr í i nf rastrltktttra a. s.. IDD S : qa7 425t

innogy E,nergie, s,r,o., IDDS: cgtf5l,r
Vodovod Pollroraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87

NET4GAS, s.r.o.. IDDS: Secl,jt9

Město PlLrmlov, RLrdé armády č.p, 302, 79B 03 Plurnlov
GridServices. s.r.o., IDDS: jnnyjs6
, zastottperti 7lrr;., GasNet, s.r.o., Klíšská 940196,400
Lesy Ceské repLrbliky, s.p., lDDS: e8jcfsn
PROVEM a.s. HavlíčkťtvBrod, IDDS: dzw,r3e5

0l

Ústí nad Labern

dotčenéorgány (doručenky)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. územrríodbor Prostějov, IDDS: uí-iaa6d
Krajský úřad OlorloLrckého kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství. IDDS: qiabfmf
Magistrát města Prostějova, odbor útzemnílro plánování a památkové péče,IDDS: rnrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrlbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor dopran,. lDDS: mrtbrkb
Krajské ředitelstr,í policie Olomouckého kraje. Územní odbor Prostějov, Doprar,ní inspektorát, IDDS:
6.jrvhpv6

Ministerstvo obrany ČR, Sekc. ekonomická a majetková MO, Ocldělerrí ochran1,,územních zájmťr Brno.
IDDS: hjyaavk
ostatní (na vědomí)
Po1,odí Moravy, s.p., IDDS: m49t8glv
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

účastnícipodle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj; osoby, jejichž 1,|astnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt územním
rozhodnutím přímo dotčeno, doručovánídle § 87 SZ v souladu s ust. § l-t-l odst. 6 SR (veřejnou
vl,hláškou)
parc. č. 75]. 7-58'i. 758,'6. 'l5'3'1.7,)S'3. 759. 76C, i6i.16-. l63. 360718. 38,r-+ r katastrálnírrl území
Ptení, parc. č.896.897.898.899.900,901.902.903.90-1.905.906.912.930,958 v katastrálnírn území
Vícov. st. p. -tr7-113, parc. č.299,30IlI,30412,305,306.309,/1.30912.310/1,310l2,3II12.3\2l2,313,
31512.311l1.3l8l2,319,32014,323l4,323l5,324lr.3]6 1. 321.328,329,330, 442, 443l1. 144, 446,
473.411lI.114l2,4]1l9,414111,474l14,488,490,,191.-+9].493.495,19J,498,499,501.502,513/5,
5I3l6. 5I6, 51112,
1 0 1 5/1, 7 01 5 12, l 032 v katastrálnírn ťtzemí Zdétínna Moravě.

Vyvěšeno dne:

Sejrnuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:
e.veřeiněno způsobem

Úmožňuiícím

dálkoVý přlstup
'1 . záK. c.
sóolzbo+ Sb,, správní řád
clle § 26 odst.

Toto oznámení musí být bezodkladně po jeho dorLrčenísprávnímu orgánu vyvěšeno na úřednídesce
Městského úřadu plurnlov a obecnílro úřadLr zdětín. obecního ťrřadLr vícov a obecnílro ťrřadu ptení.
Na písemnosti se vyznačíden vyvěšení. Patnác{m dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.

Po rrplynutí výše stanovené lhůty a vyznačenídne vyvěšerrí a sejmutí, bude oznámení vráceno zpět
Městskérnu úřadu plumlov, stavebnímu odboru - stavebnítnu úřadLr.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce sprá1,Itího orgántt, který písemnost doručuje.
Toto oznámení rnusí být zveřejrrěno téžzpťlsobem umožňujícímdálkový přístup.

Vypraveno dne: l2.

6.2a9 r

(0r',x-

