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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 9.5.2018 podal
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IČO 43420222, náměstí 9. května 10/2136, 680 01
Boskovice
(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
"Horní Poříčí, obnova sítě NN z TS Obec"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9/1
(zahrada), parc. č. 11/2 (zahrada), parc. č. 19/1 (trvalý travní porost), parc. č. 19/3 (trvalý travní porost),
parc. č. 19/7 (trvalý travní porost), parc. č. 19/12 (trvalý travní porost), parc. č. 33/2 (ostatní plocha), parc.
č. 34/7 (zahrada), parc. č. 38/1 (ostatní plocha), parc. č. 38/7 (ostatní plocha), parc. č. 104/4 (zahrada),
parc. č. 111/2 (ostatní plocha), parc. č. 112/1 (zahrada), parc. č. 114/1 (zahrada), parc. č. 116/1 (zahrada),
parc. č. 116/2 (zahrada), parc. č. 116/3 (ostatní plocha), parc. č. 117/1 (ostatní plocha), parc. č. 117/4
(ostatní plocha), parc. č. 119/1 (ostatní plocha), parc. č. 119/2 (trvalý travní porost), parc. č. 120
(zahrada), parc. č. 121/1 (trvalý travní porost), parc. č. 121/2 (trvalý travní porost), parc. č. 121/3 (trvalý
travní porost), parc. č. 124/2 (trvalý travní porost), parc. č. 124/3 (zahrada), parc. č. 124/4 (trvalý travní
porost), parc. č. 127 (zahrada), parc. č. 141/5 (trvalý travní porost), parc. č. 141/8 (trvalý travní porost),
parc. č. 141/10 (trvalý travní porost), parc. č. 141/13 (trvalý travní porost), parc. č. 143/1 (ostatní plocha),

Č.j. MLE/04784/18/OVŽP

str. 2

parc. č. 143/14 (zahrada), parc. č. 143/28 (orná půda), parc. č. 143/29 (orná půda), parc. č. 143/30 (orná
půda), parc. č. 143/31 (ostatní plocha), parc. č. 176/2 (trvalý travní porost), parc. č. 194 (ostatní plocha),
parc. č. 197 (trvalý travní porost), parc. č. 198/3 (trvalý travní porost), parc. č. 198/4 (trvalý travní
porost), parc. č. 199/2 (zahrada), parc. č. 199/3 (zahrada), parc. č. 563/8 (zahrada), parc. č. 564/2 (ostatní
plocha), parc. č. 564/3 (trvalý travní porost), parc. č. 564/8 (trvalý travní porost), parc. č. 564/11 (trvalý
travní porost), parc. č. 564/16 (ostatní plocha), parc. č. 579/2 (zahrada), parc. č. 720/1 (ostatní plocha),
parc. č. 720/2 (ostatní plocha), parc. č. 720/3 (ostatní plocha), parc. č. 720/10 (ostatní plocha), parc. č.
727/3 (ostatní plocha), parc. č. 751/1 (ostatní plocha), parc. č. 753 (ostatní plocha), parc. č. 755/2 (ostatní
plocha), parc. č. 769 (ostatní plocha), parc. č. 776 (ostatní plocha), parc. č. 782 (ostatní plocha) v
katastrálním území Horní Poříčí u Letovic.
Druh a účel umisťované stavby:
Bude provedeno nahrazení stávající stožárové trafostanice VN/NN za novou kioskovou trafostanici v
novém místě a dále rekonstrukci venkovního vedení NN včetně p. b. ve stávajících a nových
místech. Dále bude vybudováno nové kabelové vedení NN včetně nových skříní NN. Zároveň budou
rekonstruovány přípojky NN včetně vedení HDV ve stávajících i nových místech.
Umístění stavby na pozemku:
-

Nové kabelové vedení VN, nahrazení stávající stožárové trafostanice VN/NN za novou kioskovou
trafostanici, rekonstrukce venkovního vedení NN včetně p. b., nové kabelové vedení NN včetně
nových skříní NN a rekonstrukce přípojky NN včetně vedení HDV bude provedeno na pozemku st. p.
4, 10, 15/2, 17, 58, 66/1, , 106, 107, 110, 121, 127/2, 130, 140, 148, 152, 163, 164, 171, parc. č. 9/1,
11/2, 19/1, 19/3, 19/7, 19/12, 33/2, 34/7, 38/1, 38/7, 104/4, 111/2, 114/1, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1,
117/4, 119/1, 119/2, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 124/2, 141/5, 141/8, 141/10, 141/13, 143/1, 143/14,
143/30, 143/31, 176/2, 194, 197, 198/3, 198/4, 199/2, 199/3, 563/8, 564/2, 564/3, 564/8, 564/11,
564/16, 720/1, 720/2, 720/3, 720/10, 727/3, 751/1, 753, 755/2, 769, 776, 782 v k. ú. Horní Poříčí u
Letovic. Na pozemku st. p. 68, parc. č. 124/3, 124/4, 127, 143/29, 143/28, 579/2, 112/1 v k. ú. Horní
Poříčí u Letovic bude provedena demontáž zařízení ve stávajících místech.

-

Nové kabelové vedení VN 22kV bude připojeno na venkovní vedení linky VN183, odb. Meziříčko
na zrekonstruovaném koncovém p.b č. 140 (stávající 139).
Popis trasy: na p.b. č.139 (nově 140) linky VN183, odb. Meziříčko bude proveden odpínaný VN
kabelosvod kabelem 3x(NA2XS2Y 1x150). Tento VN kabel bude veden v soukromých a obecních
pozemcích v nové trase podél polní a následně nezpevněné cesty kterou 4x překříží. Dále bude kabel
veden pod odvodňovacím příkopem a pod zděným oplocením na pozemek č.124/2, protlakem pod
komunikací č.II/365 na druhou stranu před oplocení dětského hřiště, pod oplocením do prostoru hřiště
a následně opět protlakem pod místní komunikací a podél této komunikace do nové DTS s názvem
"Horní Poříčí - Obec". Nové kabelové vedení VN bude umístěno na pozemcích č. 176/2, 194, 727/3,
197, 120, 121/1, 121/3, 121/2, 124/2, 119/1, 119/2, 720/1, 720/10, 720/2, 776, 117/1, 116/2, 116/1,
116/3.

-

Dojde k demontáži stávající dvousloupové trafostanice. Stávající dvousloupová trafostanice
„Obec“ v rozkročeném provedení bude na pozemku č. 119/2 demontována včetně VN konzoly,
konzoly pod transformátor, transformátoru, dvou betonových stožárů, VN rozvaděče a vývodů na
venkovní vedení NN.

-

Nová transformovna 22/0,4 kV — PET STANDARD 350d do 630kVA bude umístěna jako
samostatně stojící objekt v pozemku č.116/3 tak, aby byla přístupná z veřejného prostranství tj. z
místní asfaltové komunikace. Výškově bude trafostanice osazena na nově provedený a zhutněný
násyp tak, aby vnitřní podlaha (u vstupních dveří) byla cca 0,15 m nad okolním terénem. Vstup do
trafostanice bude z čelní strany. Před vstupy do trafostanice (čelní stěna) bude zpevněná plocha
umožňující snadný přístup a případnou manipulaci s technologií (1 m). Kolem ostatních stěn bude
okapový chodník šířky 0,5 m. Tyto zpevněné plochy budou zakončeny zahradním obrubníkem
uloženým v betonu. Za obrubníkem bude upravená zemina třídy II. Investor při předání staveniště
předá zhotoviteli požadované výškové umístění trafostanice.

-

Stávající venkovní vedení NN bude rekonstruováno převážně ve stávajících místech, popřípadě
přeloženo do nových tras venkovního či kabelového vedení NN. Stožáry č. l, 85A, 85B, 88, 90 a 90A
budou trvale demontovány. Stožáry č. 82A a 82B budou na základě požadavku obce při realizaci
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protokolárně předány nebo odprodány obci. Stožáry č. 55, 56, 78, 79, 86, 87 a 120 budou přeloženy
do nových míst. Do rozpětí mezi p.b. č.64 a 65 bude vložen nový p.b. Č.64A. Kabelové rozvody NN
jsou v nových trasách.
Parcely, na nichž bude umístěno nové zařízení NN nebo přeloženo stávající zařízení NN do nových
míst: 121/2, 124/2, 119/1, 119/2, 720/1, 720/10, 117/4, 720/2, 776, 117/1, 116/2, 116/3, 782, 116/1,
755/2, 143/1, 141/5, st.171, 141/13, 141/8, st.164, 141/10, st.163, st.106, st.121, 143/30, 143/14,
st.130, 143/31, st. 15/2, 751/1, 11/2, st.10, st.4, 9/1, 720/3, 114/1, 66/1, 753, 111/2, 198/4, 198/3,
199/2, st.107, 199/3, 104/4, st.58, 33/2, 34/7, 769, st.127/2, 38/1, 38/7, st.17, st.110, st.148, 19/3,
563/8, 564/16, 19/12, 19/7, 564/8, 564/2, 564/11, 564/3, st.152, st.140.
-

Z nové DTS "Horní Poříčí - Obec" bude provedeno 5ks nových vývodů NN:
První nový vývod kabelem NAYY-J 4x150 bude z DTS veden do rozpojovací skříně SV101/NS
umístěné na novém p.b. č.87 umístěném na hranici parcel č. 782 a 116/1. Z této skříně bude dále
vyveden venkovní vodič NFA2X 4x120 a od p.b. 87 bude veden přes nový p.b. č.86, na č.85 který již
bude zrekonstruován ve stávajícím místě na pozemku č.143/1. Dále bude provedena přeložka
venkovního vedení do nových míst vodičem NFA2X 4x120 od p.b. č.65 po p.b. č.64A, který bude
umístěn v novém místě na rozhraní p.č. 564/16 a 19/12. Na p.b. č.64A se vodič ukončí v rozpojovací
skříni SV201/NS umístěné na tomto p.b.
Z tohoto vývodu budou napájeny následující úseky nových zařízení nebo zařízení přeložených do
nových míst:
- p.b. č.85 na p.č. 143/1: bude proveden nový svod kabelem NAYY-J 4x50 do skříně SV101 umístěné
na tento p.b. Z této skříně bude veden nový kabel NAYY-J 4x50 překopem přes asfaltovou cestu a
bude smyčkován přes skříně SS200/NK, SS100/NK do skříně SS100/NK na pozemku č.755/2. Skříně
budou umístěny před oplocením pozemků jednotlivých odběratelů.
- p.b. č.82 na p.č. 143/1 zrekonstruovaný ve stávajícím místě: bude proveden nový svod kabelem
NAYY-J 4x150 do nové skříně SR442/NK která bude postavena do oplocení na p.č.143/1 čelem ke
komunikaci. Z této skříně bude veden nový kabel NAYY-J 4x50 podél komunikace a bude ukončen v
nové skříni SS200/NK na pozemku č. 143/31.
- z p.b. č.77 na p.č. 9/2 rekonstruovaného ve stávajícím místě bude provedeno odbočení vodičem
NFA2X 4x50 který bude veden v trase stávajících vodičů přes p.b. č.78 umístěný v novém místě na
p.č. 9/1 na p.b. č.79 umístěný rovněž v novém místě na p.č.9/1.
Druhý vývod novým kabelem NAYY-J 4x150 bude veden z DTS v souběhu s kabelem VN
napájejícím DTS až k místu před oplocením dětského hřiště na p.č.720/2 a odtud dále podél
komunikace č.11/365 směrem na Bohuňov ke stávajícímu p.b. č.91 na p.č.117/4, kde se ukončí v
rozpojovací skříni SV101/NS umístěné na tomto p.b. Z této skříně bude následně proveden vývod
kabelem NAYY-J 4x150 na stávající venkovní vedení NFA2X 4x120
Třetí vývod novým kabelem NAYY-J 4x50 bude veden z DTS v souběhu s kabelem VN až k místu
před zděným oplocením pozemku č.124/2 a dále podél tohoto oplocení do místa demontovaného p.b.
č. 90A, kde se ukončí ve skříni SS200/NK na p.č.124/2.
Čtvrtý vývod novým kabelem NAYY-J 4x150 bude veden z DTS do pozemku č. 116/2 a dále v
souběhu s kabelem VN napájejícím DTS a dále k chodníku na p.č. 116/2, podél tohoto chodníku a
následně protlakem pod chodníkem a komunikací č. II/365 a dále podél oplocení p.č.114/1 k místní
asfaltové komunikaci a protlakem na druhou stranu této komunikace, kde se ukončí v rozpojovací
skříni SD622/NK umístěné v zeleném pásu na p.č. 111/2 vedle p.b. č. 2 zrekonstruovaného ve
stávajícím místě. Z této skříně bude vyveden nový venkovní vodič NFA2X 4x120 na p.b. č. 2 a dále
bude veden ve stávající trase na p.b. č.64, který bude zrekonstruován ve stejném místě na p.č.19/3.
Od p.b. č. 64 bude vodič NFA2X 4x120 přeložen do nové trasy přes p.b. č.64A přeložený rovněž do
nového místa na rozhraní p.č.564/16 a 19/12 a dále v nové trase na p.b. č. 118, který již bude
zrekonstruován ve stávajícím místě na rozhraní pozemků č.564/2 a 564/8.
Z tohoto vývodu budou napájeny následující úseky nových zařízení nebo zařízení přeložených do
nových míst:
- skříň SD622/NK na p.č. 111/2: bude vyveden nový venkovní vodič NFA2X 4x95 na p.b. č.2 a dále
na p.b. č. 57 oba zrekonstruované ve stávajícím místě na pozemku č. 111/2. Dále bude vodič veden v
nových místech na p.b. č. 56 přeložený do nového místa na pozemku č. 198/3 a dále přes p.b č. 55
přeložený do nového místa na pozemku č. 199/2 na p.b. č.54 zrekonstruovaný na pozemku č. 199/3
ve stávajícím místě a odtud dále ve stávající trase.
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- na p.b. č.61 na p.č. 33/2 zrekonstruovaném ve stávajícím místě bude proveden nový svod kabelem
NAYY-J 4x95 přes skříň SV101/NS umístěné na tomto p.b. do země. Odtud bude nový kabel
pokračovat překopem na druhou stranu asfaltové cesty a dále podél této cesty přes smyčkovací skříň
SS100/NV umístěnou na obj. č.p. 97 a dále opět překopem asf. cesty do nové skříně SR442/NK
umístěné na p.č.38/7.
Pátý vývod novým kabelem NAYY-J 4x150 bude veden v souběhu se čtvrtým vývodem přes skříň
SD622/NK na p.b. č.2 na parcele č. 111/2 zrekonstruovaný ve stávajícím místě. Vodič bude dále
rekonstruován ve stávající trase.
-

Přípojky NN v nových trasách budou vybudovány pro č. p. 10, 12, 20, 39, 77, 81, 116, 119, 121,
125, 126, 128, 142.

-

Vedení HDV či jejich částí v nových trasách budou vybudovány pro č. p. 7, 10, 19, 21, 23, 39, 25,
81, 84, 90, 95, 97, 121, 116, 119, 125, 126, 128 a 131. Stávající kabely HDV, které nebudou po
dokončení stavby nadále využívány, budou odpojeny a ponechány v zemi.

Určení prostorového řešení stavby:
Nové rozpojovací a přípojkové skříně NN 30 ks
Délka nové kabelové trasy VN
340m
Délka nové kabelové trasy NN
670m
Délka nové venkovní trasy NN
330m
Délka nové kabelové trasy HDV 240m
Nové stožáry JB NN
8 ks
Nová kiosková DTS 22/0,4 kV do 630kVA
1 ks
Nová trafostanice bude mít rozměry š. 2,6m, hl. 2,6m, v. 3,55m s valbovou střechou pokrytou
kanadským šindelem s cihlově čevenou barvou. Stěny trafostanice budou mít okrovou barvu.
Trafostanice bude osazena transformátorem o výkonu 250kVA, který lze výhledově vyměnit za stroj
s výkonem maximálně 630kVA. Skříně NN budou v provedení samostatně stojící plastové pilíře,
skříně do výklenku nebo v provedení na stožár, vše z šedého termoplastu opatřené energetickým
zámkem. Rozměry skříní budou dány typem použité skříně. Kabely NN budou typu NAYY-J
čtyřžilové. Venkovní vedení NN bude provedeno izolovanými závěsnými vodiči typu NFA2X, nebo
závěsnými kabely AYKYz čtyřžilovými. Venkovní vedení bude vedeno po betonových či dřevěných
stožárech. Přípojky NN a vedení HDV budou vedeny dle postupu projednaného s jednotlivými
odběrateli.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví třetích osob. Právo umístit stavbu na pozemcích je
doložené smlouvami a souhlasy s vlastníky dotčených pozemků.

Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:
1.

2.
3.

Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 4, 10, 15/2, 17, 58, 66/1, , 106, 107, 110, 121, 127/2, 130,
140, 148, 152, 163, 164, 171, parc. č. 9/1, 11/2, 19/1, 19/3, 19/7, 19/12, 33/2, 34/7, 38/1, 38/7, 104/4,
111/2, 114/1, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/4, 119/1, 119/2, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 124/2,
141/5, 141/8, 141/10, 141/13, 143/1, 143/14, 143/30, 143/31, 176/2, 194, 197, 198/3, 198/4, 199/2,
199/3, 563/8, 564/2, 564/3, 564/8, 564/11, 564/16, 720/1, 720/2, 720/3, 720/10, 727/3, 751/1, 753,
755/2, 769, 776, 782, st. p. 68, parc. č. 124/3, 124/4, 127, 143/29, 143/28, 579/2, 112/1 v k. ú. Horní
Poříčí u Letovic 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.
Budou splněny podmínky z rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor TOŽP ze dne 11. 7. 2016 č. j.
DMBO 11093/20145
Budou splněny podmínky z rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor dopravy ze dne 14. 2. 2018 č. j.
DMBO 2323//2018/DOP
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Budou splněny podmínky z rozhodnutí Obecní úřad Horní Poříčí ze dne 23. 8. 2016 č. j. 3/2016
Budou splněny podmínky dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury:
MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – vyjádření k PD ze dne 30. 5. 2016 zn. DMBO
8937/2016/TOŽP/Ou
Pokud v rámci stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
nad plochu 30 m2 pro stožáry nadzemního vedení nebo nad 55 m2 u stanic nadzemního nebo
podzemního vedení, komunikace apod., je nezbytné, aby si investor vyžádal souhlas k odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Pro odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely na dobu kratší 1 roku včetně doby uvedení
pozemků do původního stavu, není třeba žádat o vydání závazného stanoviska, je-li termín zahájení
nezemědělského užívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany
ZPF uvedenému v § 15. Pokud doba dočasného záboru - odnětí z. p. ze ZPF včetně uvedení do
původního stavu překročí dobu 1 roku, pak bude investorem stavby požádáno o vydání závazného
stanoviska (jedná se zejména o plochy - zařízení staveniště apod.).
Při realizaci stavby je třeba dodržovat následující podmínky - projednat včas zamýšlené provádění
prací s vlastníkem nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat, provádět práce na
pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního
stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám, při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé
dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití, učinit opatření k zabránění úniku pevných,
kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond.
Pokud v souvislosti s touto stavbou bude třeba kácet dřeviny rostoucí mimo les, stromy o odvodu
kmene nad 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin nad celkovou
plochu 40m2, musí být v dostatečném časovém předstihu požádáno o povolení jejich kácení u
příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Horní Poříčí). Stávající dřeviny musí být v souladu se
zákonem, ochráněny před jejich poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst. 1) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle české
normy Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích ČSN 83 9061.
Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné
ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v
platném znění a jeho prováděcími předpisy a nejpozději při kolaudačním řízení budou MěÚ
Boskovice, odbor TOŽP předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých
druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmé, kdy, komu a v jakém množství byl který odpad předán. Jedná
se zejména o 40 t přebytečné výkopové zeminy, 1 t asfaltových povrchů, 15 t betonu z podpěrných
bodů a bouracích prací, 1 t stavební suti, 0,03 t kabelové izolace a odpad kabelů.
MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko ze dne 12. 8. 2016 č. j. DMBO
13014/2016/TOŽP/Ši/Les/221.1.3
V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani
porostů na nich rostoucích.
Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací.
Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou a ani využívány jako staveniště, či skládka
materiálu a případného odpadu.
Zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného
obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by
zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.
Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře, tj. Lesy České republiky, s. p., Lesní
správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora, stanovené v přípise ze dne 27.6.2016, č.j.
LCR 144/001561/2016.
V souladu ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj
náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení
zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem
stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů.
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Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a vlastníci
lesních pozemků, či jejich zmocněný zástupce bude přizván k odsouhlasení správnosti dodržení
technických parametrů od sousedních lesních pozemků, jak je stanoveno v závazném stanovisku –
20 m.
Závazné stanovisko ze dne 12. 8. 2016 č. j. DMBO 13014/2016/TOŽP/Ši/Les/221.1.3 platí po dobu
platnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu nebo sloučeného stavebního řízení s řízením
územním nebo územním souhlasem. Pokud platné územní rozhodnutí, souhlas či sloučené stavební
řízení nebude vydáno v době do 1 ho roku ode dne obdržení tohoto stanoviska žadatelem investorem, pak toto závazné stanovisko pozbývá platnost.
Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. § 11
lesního zákona.
Povodí Moravy, s. p. – stanovisko ze dne 16. 5. 2016 zn. PM025050/2016-203/IN
Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad
nebudou volně skladovány na břehu ani v bezprostřední blízkosti vodního toku.
Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Blansko (ul. Poříčí 7, 678 01 Blansko,
úsekový technik Ing. Pavel Boucník, tel.: 516 414 961 nebo e-mail: boucnik@pmo.cz) bude v
dostatečném časovém předstihu oznámeno, min. 7 dní předem, zahájení a ukončení prací.
Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových
poměrů v předmětné lokalitě.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Lesy ČR, s.p. – vyjádření ze dne 27. 6. 2016 č. j. LČR 144/001561/2016
Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či
odpadu.
Při realizaci je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.
Muzeum regionu Boskovicka – vyjádření ze dne 11. 1. 2018
Veškeré zemní práce v dostatečném předstihu oznámit Archeologickému ústavu AVČR Brno.
Uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.
Uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření ze dne 29. 11. 2017 zn. D8610-16219283
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem. Stavebník zajistí, že 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
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.
Bude provedeno zakreslení trasy nadzemního i podzemního 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
ochranného pásma trvale informováni.
Bude objednáno přesné vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v
nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro
jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 516494071, email: iaroslav.cihla@eon.cz.
Provádění zemních prací bude v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
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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 svého zařízení si E.ON vyhrazuje při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
Bude přizván 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.
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.
Po dokončení stavby je v OP zařízení je dále 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 jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst
porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
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.
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce
s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude
objednáno nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
Investor stavby uhradí veškeré náklady na práce vyvolané stavbou, není-li písemnou dohodou
stanoveno jinak.
Stavebník zajistí neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
Stavebník neprodleně ohlásí jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování
ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.
GridServices , s.r.o. – stanovisko ze dne 4. 12. 2017 zn. 5001629749
Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ. Při souběhu, křížení technické IS při
realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případné další
předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do
betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL
plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové
chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a
plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m, souběh: min. 0,60 m.
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí bude provedeno následující opatření - zemnící síť
bude uložena v tvárnicové chráničce nebo korýtku vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě
strany, křížení bude kolmé, odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m, uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu
zemnící sítě na plynárenské zařízení a přípojek.
Vzdálenost vnější hrany podpěrného bodu od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
musí být minimálně 500 mm.
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí
sousedního plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo
od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby,
prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v

Č.j. MLE/04784/18/OVŽP

str. 8

OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v
případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL
plynovodu a přípojek.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení uvedených podmínek zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.
Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení stanovených podmínek. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu GasNet, s.r.o. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k
této změně.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. O provedeném
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek se považuje za zahájení stavební
činnosti.
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Pří provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku
stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
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Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 28. 11. 2017 č. j. 779931/17
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách
krajního vedení SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK,
jež je zakreslena ve výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. a nebo Vyjádření ze dne 28. 11. 2017 č. j. 779931/17 včetně Všeobecných
podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora
označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo
zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail:
pavel.markus@cetin.cz (dále jen POS).
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Stavebník je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a technologickými postupy a
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě technických
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo SEK
tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se
SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a
technolog. postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,0 m od krajního vedení
vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného
nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka je stavebník odpovědný za veškeré náklady a
škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho
povinnosti.
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření musí stavebník
požádat o vydání nového vyjádření.
Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy
PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
Stavebník je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila
nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že

Č.j. MLE/04784/18/OVŽP

str. 10

možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková činí +/- 30cm mezi skutečným
uložením a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník
povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník povinen zastavit práce a zjištění
rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat až po obdržení souhlasu od POS.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů
NVSEK je povinen stavebník provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability,
vše za dodržení platných předpisů, norem a postupů.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK je povinen stavebník vyzvat POS ke
kontrole před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor.
Stavebník není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,
a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečení proti mechanickému poškození a je povinen
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě je stavebník povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu
terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
Stavebník je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby
činnosti na/v těchto plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
Stavebník není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné
prvky SEK.
Stavebník není oprávněn jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK bez předchozího
projednání s POS.
Stavebník je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, neprodleně od zjištění oznámit POS na
telefonní číslo 602538503 nebo 238462690.
Stavebník je povinen před zahájením jakýchkoliv prací, kterými by mohl ohrozit stávající SEK,
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit bezpečné odpojení SEK.
Při provádění činností v budovách je stavebník povinen provést mimo jiné průzkum vnějších i
vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
Pokud by činností stavebníka, k níž je třeba povolení správního orgánu, mohlo dojít k ohrožení či
omezení SEK je stavebník povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do dokumentace.
Pokud k činnosti stavebníka, není třeba povolení správního orgánu, je stavebník povinen předložit
zakreslení trasy SEK do zjednodušené dokumentace.
Při projektování stavby je stavebník povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná
opatření a předat je POS.
Při projektování stavby v ochranném pásmu radiových tras a překračuje-li výšku 15m nad zemským
povrchem je stavebník povinen kontaktovat POS za účelem projednání ochrany těchto tras.
Nachází-li se v území stavby podzemní vedení NN je stavebník povinen nejpozději před zahájením
stavby kontaktovat POS.
Zasahuje-li navrhovaná stavba svým ochranným pásmem do prostoru stávajících tras a zařízení SEK,
je stavebník povinen realizovat opatření zajišťující možnost provádění údržby a opravy SEK.
Stavebník je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené
hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany křížení.
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Při umisťování sjezdu či nájezdu se stavba musí umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly
umístěny v hloubce menší než 0,6m a optické nabyly umístěny v hloubce menší než 1m.
Základy stavby musí stavebník umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od
krajního vedení.
Stavebník nesmí trasy PVSEK znepřístupnit.
Stavebník je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem
postupovat dle všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
SÚS JmK – vyjádření ze dne 7. 12. 2017 zn. 23863/2017-TSÚ/DoPe
Hloubka uložení chráničky bude 120 cm pod niveletou vozovky.
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Cílová jáma bude vyhloubena v pozemku 720/10 v km staničení 6,500 ve vlastnictví
Jihomoravského kraje min 1,5 metru od hrany vozovky. Ostatní startovací a cílové jámy budou
vyhloubeny mimo pozemek JMK.
V roce 2015 - 2016 byla provedena rekonstrukce silnice stavby „II/365 Letovice - Horní Poříčí
stavba: II/365 Horní Poříčí, průtah“. V rámci udržitelnosti záruční doby, nezasáhne stavba „Horní
Poříčí, obnova sítě NN z TS Obec“ v žádném případě do stavby „ II/365 Letovice - Horní Poříčí
stavba: II/365 Horní Poříčí, průtah“.
Po dokončení stavby bude pomocný silniční pozemek uveden do původního stavu.
Práce budou prováděny bez přerušení silničního provozu a na vozovku nebude ukládán žádný
výkopový materiál.
Před započetím prací musí zhotovitel uzavřít se SÚS JmK příslušný protokol o předání a převzetí
silnice v dotčeném úseku.
V případě znečištění vozovky musí zhotovitel stavby zajistit neprodlený úklid.
Stavba bude provedena dle předložené dokumentace.
Obec Horní Poříčí – stanovisko správce vodovodu a kanalizace ze dne 3. 5. 2018
Bude dodržena prostorová norma uspořádání síti ČSN 73 6005.
V případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu či kanalizace pro veřejnou potřebu, stavebník
to okamžitě nahlásí obci Horní Poříčí, přizve pověřeného zástupce obce a uvede do původního stavu.
Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti bude doloženo
geodetické zaměření stavby, zpráva o revizi elektrického zařízení, doklady o splnění podmínek
dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., Prostějov, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:
Dne 9. 5. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Stavební úřad opatřením ze dne 21. 5. 2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení,
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 28. 6. 2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením
§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a z předpokládaného působení stavby na okolí.
Z tohoto pohledu přiznal stavební úřad postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) žadateli,
kterým je E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice.
Účastníkem územního řízení ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) je obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, v tomto případě je jím obec Horní Poříčí.
Účastníci územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2) písmeno a) - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě. Těmito osobami jsou Ing. Josef Bahula, Marcela Bahulová, Karel Bauer,
Vlastimil Boháč, Lenka Boháčová, Marie Dvořáková, Jiří Holas, Jozef Holas, Miroslav Holas, Vojtěch
Holas, Danuše Holasová, Věra Holasová, Josef Kalas, Pavel Kintr, Stanislav Kintr, Drahomíra Kintrová,
Marie Klofáčová, Jiří Klusák, Petr Klusák, Jiří Kobylka, Eva Kořínková, Josef Kozel, Alžběta Kozlová,
Zdeněk Kučera, Emilie Kučerová, Miroslav Lžičař, Iveta Lžičařová, Marie Lžičařová, Ing. Jiří Mach,
Ludmila Mazánková, Lukáš Němec, Emil Olšan, Miroslav Schuster, Jana Schusterová, Markéta Sičová,
Jan Švéda, Dana Švédová, Kateřina Voborná, Oldřich Zunka, Emilie Zunková, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o.,
Jihomoravský kraj, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků - oblast povodí Dyje, Obec Horní Poříčí, Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
divize Boskovice, Jaroslav Holas.
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Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno jsou osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům - st. p. 13,
15/1, 35, 59, 61/2, 63, 65/1, 65/2, 66/2, 69, 76, 77, 86, 88, 92, 102, 108, 112, 118, 120, 122, 124, 128,
129, 136, 157, 168, 169, 170, 174, 189, parc. č. 1/1, 1/3, 2, 3, 6, 8/1, 8/2, 9/2, 11/1, 15, 17/1, 17/2, 18/1,
18/2, 19/6, 19/8, 19/9, 19/10, 19/13, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 25, 34/1, 34/2, 34/3, 34/8, 34/9,
34/11, 34/12, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 38/5, 38/6, 52/1, 65/1, 65/2, 66/2, 88/1, 104/2, 104/3, 104/6,
105/2, 105/5, 106/1, 106/2, 109/1, 109/3, 110/1, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 113,
114/2, 115/3, 115/7, 117/3, 117/5, 117/6, 117/7, 118, 124/1, 124/5, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134,
139/1, 140/2, 140/4, 140/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 141/9, 141/11, 141/12, 143/2, 143/3, 143/5,
143/6, 143/8, 143/9, 143/11, 143/12, 143/13, 143/15, 143/17, 143/41, 143/43, 143/48, 143/52, 143/54,
143/56, 144/2, 144/4, 175/1, 175/3, 176/3, 176/4, 176/5, 177, 178, 180/4, 190/1, 190/3, 195/1, 196, 198/1,
198/2, 199/5, 199/6, 199/9, 199/10, 200, 311/2, 405/2, 405/3, 405/4, 563/1, 563/4, 563/5, 563/6, 563/7,
564/1, 564/4, 564/5, 564/6, 564/7, 564/13, 564/14, 564/15, 564/17, 579/3, 681, 694/3, 694/5, 720/4,
720/9, 720/11, 720/12, 720/13, 720/14, 720/15, 724/3, 727/5, 748/8, 749, 751/2, 752, 754/1, 754/7, 755/1,
765, 768, 770, 772, 777 v katastrálním území Horní Poříčí u Letovic a osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním stavbám - Horní Poříčí č.p. 42, č.p. 17, č.p. 33, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 58, č.p. 98,
č.p. 14, č.p. 46, č.p. 68, č.p. 71, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 100, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 91, č.p. 93, č.p. 99, č.p. 62,
č.p. 102, č.e. 2, č.p. 121 a č.p. 142.
Vlastnická ani jiná práva k ostatním (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být, dle úsudku
stavebního úřadu, umístěním stavby přímo dotčena.
V souladu s § 89 odst. 4 může obec uplatnit v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno.
V průběhu řízení došlo ke změně vlastníka pozemku parc. č. 141/8, st. 164, vlastníkem se stal Boháč
Ondřej a ke změně vlastníka pozemku parc. č. 104/4, vlastníkem se stal Klusák Petr. Vlastníci byli o
záměru informováni žadatelem a byl doložen jejich souhlas se záměrem. Územní rozhodnutí bylo zasláno
novým vlastníkům dle aktuálního stavu dle katastru nemovitostí.
Při posuzování možnosti umístění stavby vycházel stavební úřad z celé řady různých skutečností a
srovnání.
Obec Horní Poříčí nemá územní plán, má pouze vymezení zastavěného území vydané opatřením obecné
povahy, v souladu s ustanovením § 18 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Projektovou dokumentaci na uvedenou stavbu zpracoval ENERGETIKA Boskovice, spol. s r.o., nám. 9.
května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 43420222, zodpovědný projektant Ing. Libor Svoboda.
Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí byla projektová dokumentace posouzená Městským úřadem
Boskovice, odborem tvorby a ochrany ŽP. K umístění stavby vydal MěÚ Boskovice vyjádření, závazné
stanovisko a rozhodnutí. Podmínky v nich uvedené byly zakotveny do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hlediska požární bezpečnosti byla dokumentace posouzená Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje, který vydal souhlasné závazné stanovisko bez připomínek.
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 Boskovice, odbor TOŽP – vyjádření k PD ze dne 30. 5. 2016 zn. DMBO 8937/2016/TOŽP/Ou
- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko ze dne 12. 8. 2016 č. j. DMBO
13014/2016/TOŽP/Ši/Les/221.1.3
- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – rozhodnutí ze dne 11. 7. 2016 č. j. DMBO 11093/20145
- Povodí Moravy, s. p. – stanovisko ze dne 16. 5. 2016 zn. PM025050/2016-203/IN
- Povodí Moravy, s. p. - sdělení
- Lesy ČR, s.p. – vyjádření ze dne 16. 5. 2016 č. j. LČR 952/2076/a/2016
- Lesy ČR, s.p. – vyjádření ze dne 27. 6. 2016 č. j. LČR 144/001561/2016
- MěÚ Boskovice, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 14. 2. 2018 č. j. DMBO 2323//2018/DOP
- Obecní úřad Horní Poříčí – rozhodnutí ze dne 23. 8. 2016 č. j. 3/2016
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HZS Jm kraje, územní odbor Blansko - závazné stanovisko ev. č. HSBM-2-34-1/2-POKŘ-2016 ze
dne 18. 8. 2016
Muzeum regionu Boskovicka – vyjádření ze dne 11. 1. 2018
Obecní úřad Horní Poříčí – odpověď na žádost ze dne 4. 4. 2016
E.ON Česká republika, s.r.o. - ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. - schvalovací protokol ze dne
4. 5. 2018
E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření ze dne 29. 11. 2017 zn. D8610-16219283
GridServices , s.r.o. – stanovisko ze dne 4. 12. 2017 zn. 5001629749
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 28. 11. 2017 č. j. 779931/17
SÚS JmK – vyjádření ze dne 7. 12. 2017 zn. 23863/2017-TSÚ/DoPe
Obec Horní Poříčí – stanovisko správce vodovodu a kanalizace ze dne 3. 5. 2018

Další písemnosti:
- Plná moc: E.ON Distribuce a.s. – Energetika Boskovice, spol. s.r.o.
- Kopie katastrální mapy
- Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí
- Smlouvy s E.ON Distribuce, a.s. – o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- Vyjádření majitelů nemovitostí (pozemků)
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Josef Bahula, Marcela Bahulová, Karel Bauer, Vlastimil Boháč, Lenka Boháčová, Marie Dvořáková,
Jiří Holas, Jozef Holas, Miroslav Holas, Vojtěch Holas, Danuše Holasová, Věra Holasová, Josef Kalas,
Pavel Kintr, Stanislav Kintr, Drahomíra Kintrová, Marie Klofáčová, Jiří Klusák, Petr Klusák, Jiří
Kobylka, Eva Kořínková, Josef Kozel, Alžběta Kozlová, Zdeněk Kučera, Emilie Kučerová, Miroslav
Lžičař, Iveta Lžičařová, Marie Lžičařová, Ing. Jiří Mach, Ludmila Mazánková, Lukáš Němec, Emil
Olšan, Miroslav Schuster, Jana Schusterová, Markéta Sičová, Jan Švéda, Dana Švédová, Kateřina
Voborná, Oldřich Zunka, Emilie Zunková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká
republika, s. r. o., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Jihomoravský kraj, Lesy České republiky,
s.p., Lesní správa Černá Hora, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Obec Horní
Poříčí, Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, Jaroslav Holas, osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 13, 15/1, 35, 59, 61/2, 63, 65/1,
65/2, 66/2, 69, 76, 77, 86, 88, 92, 102, 108, 112, 118, 120, 122, 124, 128, 129, 136, 157, 168, 169, 170,
174, 189, parc. č. 1/1, 1/3, 2, 3, 6, 8/1, 8/2, 9/2, 11/1, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/6, 19/8, 19/9, 19/10,
19/13, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 25, 34/1, 34/2, 34/3, 34/8, 34/9, 34/11, 34/12, 35, 36, 37/1, 37/2,
38/2, 38/3, 38/5, 38/6, 52/1, 65/1, 65/2, 66/2, 88/1, 104/2, 104/3, 104/6, 105/2, 105/5, 106/1, 106/2, 109/1,
109/3, 110/1, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 113, 114/2, 115/3, 115/7, 117/3, 117/5,
117/6, 117/7, 118, 124/1, 124/5, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134, 139/1, 140/2, 140/4, 140/5, 141/1,
141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 141/9, 141/11, 141/12, 143/2, 143/3, 143/5, 143/6, 143/8, 143/9, 143/11,
143/12, 143/13, 143/15, 143/17, 143/41, 143/43, 143/48, 143/52, 143/54, 143/56, 144/2, 144/4, 175/1,
175/3, 176/3, 176/4, 176/5, 177, 178, 180/4, 190/1, 190/3, 195/1, 196, 198/1, 198/2, 199/5, 199/6, 199/9,
199/10, 200, 311/2, 405/2, 405/3, 405/4, 563/1, 563/4, 563/5, 563/6, 563/7, 564/1, 564/4, 564/5, 564/6,
564/7, 564/13, 564/14, 564/15, 564/17, 579/3, 681, 694/3, 694/5, 720/4, 720/9, 720/11, 720/12, 720/13,
720/14, 720/15, 724/3, 727/5, 748/8, 749, 751/2, 752, 754/1, 754/7, 755/1, 765, 768, 770, 772, 777 v
katastrálním území Horní Poříčí u Letovic, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
stavbám: Horní Poříčí č.p. 42, č.p. 17, č.p. 33, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 58, č.p. 98, č.p. 14, č.p. 46, č.p. 68, č.p.
71, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 100, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 91, č.p. 93, č.p. 99, č.p. 62, č.p. 102, č.e. 2, č.p. 121 a
č.p. 142
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru 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 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, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.

Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ……………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………
Vyvěsí:
Město Letovice
Obec Horní Poříčí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IDDS: w9r37gc
sídlo: náměstí 9. května č.p. 2136/10, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., Prostějov, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České
Budějovice
Ing. Josef Bahula, Horní Poříčí č.p. 90, 679 62 Křetín
Marcela Bahulová, Horní Poříčí č.p. 90, 679 62 Křetín
Karel Bauer, Horní Poříčí č.p. 77, 679 62 Křetín
Vlastimil Boháč, Horní Poříčí č.p. 89, 679 62 Křetín
Lenka Boháčová, Horní Poříčí č.p. 89, 679 62 Křetín
Ondřej Boháč, Horní Poříčí č.p. 126, 679 62 Křetín
Marie Dvořáková, Horní Poříčí č.p. 23, 679 62 Křetín
Jiří Holas, Horní Poříčí č.p. 103, 679 62 Křetín
Jozef Holas, Horní Poříčí č.p. 103, 679 62 Křetín
Miroslav Holas, Vřesice č.p. 46, Sulíkov, 679 62 Křetín
Vojtěch Holas, Horní Poříčí č.p. 117, 679 62 Křetín
Danuše Holasová, Horní Poříčí č.p. 103, 679 62 Křetín
Věra Holasová, Horní Poříčí č.p. 117, 679 62 Křetín
Josef Kalas, Horní Poříčí č.p. 24, 679 62 Křetín
Pavel Kintr, IDDS: vfvefe5
trvalý pobyt: Horní Poříčí č.p. 63, 679 62 Křetín
Stanislav Kintr, Horní Poříčí č.p. 102, 679 62 Křetín
Drahomíra Kintrová, Horní Poříčí č.p. 102, 679 62 Křetín
Marie Klofáčová, Křetín č.p. 155, 679 62 Křetín
Jiří Klusák, Horní Poříčí č.p. 114, 679 62 Křetín
Petr Klusák, Opálkova č.p. 759/18, Bystrc, 635 00 Brno 35
Jiří Kobylka, Horní Poříčí č.p. 125, 679 62 Křetín
Eva Kořínková, Uhřice č.p. 246, 696 34 Žarošice
Josef Kozel, Vranová č.p. 99, 679 62 Křetín
Alžběta Kozlová, Horní Poříčí č.p. 10, 679 62 Křetín
Zdeněk Kučera, Horní Poříčí č.p. 128, 679 62 Křetín
Emilie Kučerová, Horní Poříčí č.p. 128, 679 62 Křetín
Miroslav Lžičař, Horní Poříčí č.p. 116, 679 62 Křetín
Iveta Lžičařová, Horní Poříčí č.p. 97, 679 62 Křetín
Marie Lžičařová, Horní Poříčí č.p. 116, 679 62 Křetín
Ing. Jiří Mach, Údolní č.p. 226/87, Stránice, 602 00 Brno 2
Ludmila Mazánková, Horní Poříčí č.p. 21, 679 62 Křetín
Lukáš Němec, Vranová č.p. 64, 679 62 Křetín
Emil Olšan, Horní Poříčí č.p. 58, 679 62 Křetín
Miroslav Schuster, Horní Poříčí č.p. 121, 679 62 Křetín
Jana Schusterová, Horní Poříčí č.p. 121, 679 62 Křetín
Markéta Sičová, Horní Poříčí č.p. 12, 679 62 Křetín
Jan Švéda, Zikova č.p. 2103/2, Líšeň, 628 00 Brno 28
Dana Švédová, Zikova č.p. 2103/2, Líšeň, 628 00 Brno 28
Kateřina Voborná, Dřevařská č.p. 856/13, Veveří, 602 00 Brno 2
Oldřich Zunka, Horní Poříčí č.p. 39, 679 62 Křetín
Emilie Zunková, Horní Poříčí č.p. 81, 679 62 Křetín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
E.ON Distribuce, a.s., Prostějov, IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
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Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, IDDS: e8jcfsn
sídlo: U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Horní Poříčí, IDDS: 25ga2cr
sídlo: Horní Poříčí č.p. 77, 679 62 Křetín
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygxrm
sídlo: 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Jaroslav Holas, Lazinov č.p. 118, 679 62 Křetín
účastníci (veřejnou vyhláškou) dle § 85 odst. 2 písm. B) a § 86 odst. 6 stavebního zákona
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 13, 15/1, 35, 59, 61/2, 63, 65/1, 65/2, 66/2, 69, 76, 77, 86, 88, 92, 102, 108, 112, 118, 120, 122, 124,
128, 129, 136, 157, 168, 169, 170, 174, 189, parc. č. 1/1, 1/3, 2, 3, 6, 8/1, 8/2, 9/2, 11/1, 15, 17/1, 17/2,
18/1, 18/2, 19/6, 19/8, 19/9, 19/10, 19/13, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 25, 34/1, 34/2, 34/3, 34/8, 34/9,
34/11, 34/12, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 38/5, 38/6, 52/1, 65/1, 65/2, 66/2, 88/1, 104/2, 104/3, 104/6,
105/2, 105/5, 106/1, 106/2, 109/1, 109/3, 110/1, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 113,
114/2, 115/3, 115/7, 117/3, 117/5, 117/6, 117/7, 118, 124/1, 124/5, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134,
139/1, 140/2, 140/4, 140/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 141/9, 141/11, 141/12, 143/2, 143/3, 143/5,
143/6, 143/8, 143/9, 143/11, 143/12, 143/13, 143/15, 143/17, 143/41, 143/43, 143/48, 143/52, 143/54,
143/56, 144/2, 144/4, 175/1, 175/3, 176/3, 176/4, 176/5, 177, 178, 180/4, 190/1, 190/3, 195/1, 196, 198/1,
198/2, 199/5, 199/6, 199/9, 199/10, 200, 311/2, 405/2, 405/3, 405/4, 563/1, 563/4, 563/5, 563/6, 563/7,
564/1, 564/4, 564/5, 564/6, 564/7, 564/13, 564/14, 564/15, 564/17, 579/3, 681, 694/3, 694/5, 720/4,
720/9, 720/11, 720/12, 720/13, 720/14, 720/15, 724/3, 727/5, 748/8, 749, 751/2, 752, 754/1, 754/7, 755/1,
765, 768, 770, 772, 777 v katastrálním území Horní Poříčí u Letovic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horní Poříčí č.p. 42, č.p. 17, č.p. 33, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 58, č.p. 98, č.p. 14, č.p. 46, č.p. 68, č.p. 71, č.p.
75, č.p. 78, č.p. 100, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 91, č.p. 93, č.p. 99, č.p. 62, č.p. 102, č.e. 2, č.p. 121 a č.p. 142
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí 22, 678 29 Blansko
Město Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01 Boskovice
MěÚ Boskovice, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 2/4, 680 01 Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: rzqf98q
sídlo: Hradní č.p. 642/1, 680 01 Boskovice

