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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí 
o umístění stavby), kterou dne 7.6.2010 podal 

E.ON Distribuce a.s., IČ 26078180, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, 
zastoupený: 
Energetika Boskovice s.r.o., IČ 43420222, nám. 9. Května 10, 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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

zemní přípojky NN pro rodinný domek – Božena Vlachová, Jabloňany 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1132/8 a 1132/20 v katastrálním území  Jabloňany. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Nová kabelová přípojka NN pro stavbu rodinného domku. 

Umístění stavby na pozemku: 

Nová zemní kabelová přípojka NAVY –J 4 x50 bude napojena  na stávající  venkovní vedení 
veřejného rozvodu NN a to v místě podpěrného bodu č. 58 a bude ukončená v přípojkové skříni na 
hranici pozemku p.č. 1132/20. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Nestanovuje se 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna 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. 

2. při provádění stavby budou dodrženy požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, 
uvedené v písemném vyjádření:                                                                     

3. RWE,  Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne  24.03. 2010 pod  zn. 2389/10/112 
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4. E.ON Česká Republika  s.r.o. ze dne  18.03. 2010 zn. 02672-Z051007534 

5. VAS, a.s., divize Boskovice ze dne  01.04. 2010 zn. 667/10 

6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 23.03. 2010  č.j.  33815/10/MBO/M00. 

7. Obec Jabloňany – vyjádření ze dne 22.04. 2010 č.j. 174/10 

8.     V průběhu výstavby budou dodrženy požadavky  dotčeného orgánu – odboru TOŽP Měst. úřadu  

        Boskovice  uvedené ve vyjádření  č.j. DMBO 6626/2010/TOŽP/Me 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,  zastoupený  
Energetika Boskovice s.r.o., nám. 9. Května 10, 680 01  Boskovice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 7.6.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  

Stavební úřad oznámil dne 18.6. 2010 zahájení územního řízení známým účastníkům a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní  projednání spojené s místním ohledáním na 
den 23.7. 2010. V průběhu řízení bylo zjištěno, že umístění navrhované stavby přípojky je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací obce Jabloňany a vyhovuje obecným požadavkům na 
využívání území.  

Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona; účastníkem 
územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec (na jejímž území má být záměr uskutečněn); dále 
vlastník pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, 
pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých tak 
stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků bytových jednotek, podle zvláštních právních 
předpisů. 

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad dopěl k závěru, že toto právní postavení 
přísluší žadateli, obci, vlastníkům dotčených pozemků a staveb na nich a provozovatelům inž. sítí v dané 
lokalitě.  

Předmětná stavba je umísťována ve stávající zástavbě domů v zastavěném území obce.     

Vlastníci dotčených pozemků vyslovili souhlas s umístěním stavby přípojky NN na svých pozemcích. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  nebyly žádné vzneseny 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:  nebyly uplatněny  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Jabloňany, Petr Veselý, E.ON Česká republika, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Brně podáním učiněným u zdejšího odboru. 

V odvolání lze napadnou výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho část, odvolání jen proti 
odůvodnění  rozhodnutí  není přípustné. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá žadateli jedno vyhotovení územního 
rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální 
mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, 
a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení. 

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. Slavoj Horečka 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti 
dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ……………………. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  pol. 18 ve výši 1000,- Kč byl 
uhrazen. 
 
Obdrží: 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1  (dodejky) 
Energetika Boskovice s.r.o., IDDS: w9r37gc 
Obec Jabloňany, IDDS: cqrb8av 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2  - veřejná vyhláška 
Petr Veselý, Jabloňany č.p. 14, 680 01  Boskovice 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Boskovice, IČ 00279978, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h 
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