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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterého zastupuje AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02
Nymburk 2, podal dne 3.12.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: kabelové vedeni
NN (Řepov - kNN, par.č. 487/29, M.Nováček, číslo stavby: IV-12-6014378) na pozemku: parc.
Č. 487/15, 487/28, 487/29 v katastrálním území Řepov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územni
řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a
úřadu územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona Č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v územnim řízení projednal podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístěni stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), podle § 84 až § 91 stavebního zákona, a na základě
tohoto projednáni:
I.

Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávni smlouvy a územního opatřenivyhlášky Č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávni smlouvy a územního opatření
r o z hod

nut

í

o umí stě n í s t a v b y:

kabelové vedení NN (Řepov - kNN, par.č, 487/29, M.Nováček, číslo stavby: IV-12-6014378)
(dále jen "stavba") na pozemku: parc. č. 487/15 (ostatni plocha), parc. Č. 487/28 (orná půda),
parc, č. 487/29 (orná půda) v katastrálním území Řepov.
Druh a účel umísťované stavby:
- technická infrastruktura - stavba pro rozvod elektřiny.
Umístěni stavby na pozemku:
- umístění stavby přípojkové skříně PP 100 je navrženo:
- na společné hranici pozemků parc. Č. 487/27 a 487/29
- na společné hranici pozemků parc. Č. 487/29 a 487/28
Určeni prostorového řešeni stavby:
- kabell-AYKY-J 3x240+120 celkové délky 36 m, přípojkové skříně PP SS 100
- napojení na stávající vedení před skříni SP5 na pozemku parc. Č. 487/14, odkud bude trasa
jedním kabelem vedena v chráničce pod stávající komunikací na pozemek parc. Č. 487/29,
kde bude zavedena do přípojkové skříně PP100, ze které bude druhým kabelem trasa vedena
zpět a napojena na stávající distribuční rozvod NN.
Vymezeni území dotčeného vlivy stavby:
- Územni dotčeni vlivy stavby bude vymezeno v rozsahu ochranného pásma vedeni NN tj. 1 m
po obou stranách krajního kabelu.
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n.

Stanoví podmínky pro využití a ochranu území a pro další přípravu a realizaci stavby:

1.

Stavba bude umístěna na pozemku: parc. Č. 487/15, 487/28, 487/29 v katastrálním území
Řepov v souladu s ověřeným situačním výkresem v měř. 1:500, který je součástí
dokumentace k územnímu řízení a byl podkladem pro vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby, a který bude zaslán žadateli a příslušnému obecnímu úřadu po právní moci
tohoto rozhodnutí.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních staveb, technické infrastruktury a jiných zařízení, a to zejména:
- vyjádření RWE Distribuční služby, S.LO. ze dne 12.11.2012 zn. 5000710859
- vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. ze dne 15.10.2012 zn.4037/12/Hy
a ze dne 29.1.2013 zn. 4037/12/Hy.
3. Vzájemné vzdálenosti stavby a navržených podzemních vedení od ostatních podzemních
zařízení musí být v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
~ředpisů (dále jen "správní řád"):
CEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:
Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterého zastupuje AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02
Nymburk 2, podal dne 3.12.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: kabelové vedení
NN (Řepov - kNN, par.č. 487/29, M.Nováček, číslo stavby: IV-12-6014378) na pozemku: parc.
Č. 487/15,487/28,487/29
v katastrálním území Řepov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 17.12.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Žádost byla doplněna dne 8.2.2013.
Stavební úřad opatřením ze dne 21.2.2013 Č. j. 4532/2013/0StRMIpeto oznámil zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti
současně nařídil veřejné ú tní jednání na den 27.3.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V územním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě
výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Stavební úřad
zařadil do okruhu účastníků řízení mimo osoby uvedené v § 85 odst. 1 stavebního zákona a § 85
odst. 2 písmo a) stavebního zákona, které jsou obligatorními účastníky řízení, dále osoby uvedené
v § 85 odst. 2 stavebního zákona, u nichž lze důvodně předpokládat, že jejich vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno
z hledisek zájmů sledovaných v územním řízení tzn. takové dotčení pozemků, jimiž může být
přímo dotčen výkon vlastnického práva podle § 123 občanského zákoníku tj. oprávnění vlastníka
v mezích zákona předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat
s ním. Toto oprávnění by mohlo být dotčeno umístěním takového záměru, o jehož vlivech emisích (např. hluk, prach, zápach stínění) na sousední pozemky a stavby nebo dotčení výkonu
vlastnického práva k podzemním stavbám, v jejichž ochranném pásmu se stavba umísťuje, by
se mohla osoba, která má vlastnická nebo jiná věcná práva k sousednímu pozemku a stavbě,
domnívat, že jimi může být výkon těchto práv územním rozhodnutím přímo dotčen.
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Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a vydanou územně plánovací
dokumentací, kterou je územní plán obce Řepov a zásady územního rozvoje Středočeského
kraje.
Podle územního plánu oce Řepov je stavba navržena v území "Bydlení individuální - BI", ve
kterém je bydlení, tedy účel užívání stavby, dominantní činností a protože záměr je podmiňující
stavbou stavbě rodinného domu tedy stavbě pro bydlení, je tak z hlediska funkčního využití
území s územním plánem v souladu.
Podle zásad územního rozvoje Středo českého kraje není v předmětném území řešen požadavek
na koordinaci s územně plánovací dokumentací obcí a proto je stavba v souladu s touto územně
plánovací dokumentací a je možné v území rozhodovat.
Stavební úřad v průběhu územnfho řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. V průběhu řízení bylo
zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, a nemohou být přímo dotčena
práva nebo povinnosti účastníků úzernnfho řízení.
Povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění stavby v místní komunikaci vydal
Obecní úřad Řepov pod j. 219/12 ze dne 12.9.2012.
č.

K umístění stavby vydaly závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření tyto dotčené orgány:
- na úseku požární ochrany - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor
Mladá Boleslav - závazné stanovisko ze dne 12.2.2013 ev.č. MB - 45 - 2/2013/PD
- na úseku ochrany vod - Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - závazné
stanovisko ze dne 16.3.2012 č. j. ŽP - 336 548612012
- na úseku pozemních komunikací - Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a
silničního hospodářství - vyjádření ze dne 12.3.2012 zn. ODSH 253-28012012-22/14.
Závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření dotčených orgánů nejsou záporná a z hledisek
zájmů sledovaných v územním řízení neobsahují žádné podmínky. V průběhu řízení nebyla jiná
stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány uplatněna.
Dokladová část obsahuje vyjádření vlastníků technické infrastruktury o existenci podzemních
zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikačních sítí, plynovodu,
vodovodu, kanalizace, elektrorozvodů, veřejného osvětlení) opatřených před zahájením
územního řízení. V průběhu řízení nebyla ze strany vlastníků technické infrastruktury, kteří byli
zahrnuti do okruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená
vyjádření o existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a dospěl k závěru,
že umístěním stavby nejsou dotčena stávající podzemní zařízení nad rámec stanovený zákonem.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
veřejností nebyly uplatněny žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., Jana Vodičková, Jiří Vodička, Jaroslav Vacek, Obecní úřad Řepov,
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., RWE GasNet, s.r.o., Martin Beneš, Martin
Nováček, Drahomíra Špačková
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvoláni u Magistrátu města Mladá
Boleslav ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámeni. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Středočeského kraje. První den lhůty je následující po dni oznámeni.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý úča tník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správ ni orgán na náklady účastníka.
Odvolánim lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanoveni. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Územní rozhodnutí o umístěni stavby platí 2 roky ode dne nabytí právni moci (§ 93 odst. 1
stavebního zákona). Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trváni stavby či
zařízeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost
o stavebni povolení, ohlášeni nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštnich
právnich předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li
stavebni nebo jiné povolovací řízeni zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě
platnosti územního rozhodnutí (§ 93 odst. 4 stavebního zákona).
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavebni úřad obdržel sdělení žadatele,
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena(§ 93 odst. 5 stavebního zákona).

Ing. Petr Tomeš
referent odboru stavebního a rozvoje města
odděleni stavebního úřadu a úřadu územního plánováni

Tato písemnost musí být vyvěšena na úředni desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce, na jejímž území je záměr umístěn, a též způ obem umožňujícím dálkový pří tup.
Patnáctým dnem po vyvěšeni pí ernnosti na úředni desce na které byla písemnost vyvěšena
nejpozději, se považuje pí emnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinno t
zveřejněni písemnosti způ obem umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení:

.1.Q.t1:.$!;;

Datum sejmutí:

.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Správni orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podáni zprávy o datu vyvěšeni a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecni živnostenský úřad - podatelna
Obecni úřad Řepov
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Poplatek:
Správni poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správ nich poplatcích,
předpisů, položky 18 písmo a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 27.2.20l3.

ve znění pozdějších

Jednotlivě obdrží:
Účastnici řízeni nebo jejich zástupci:
AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb
Obecni úřad Řepov, IDDS: 3d2as86
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Správní orgány pro vyvěšení na úřední desce:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad - podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Řepov, Řepov č.p. 36,29301
Mladá Boleslav 1
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