Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad
Č.j.: 1199/2017

289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434
e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Rožďalovice dne 19.l .2018

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín - Podmokly, IČ: 24729035
zastupuje: AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČ 45149909

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. l písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudil
v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Křinec, Nové Zámky, kNN pro pč.331/7 (číslo
stavby: IV-12-6020730) na pozemcích parcelní číslo st. 192, 590/1, 331/11, 331/12, 331/7, 847, 597/2, st. 142, 331/10,
602/1 v katastrálním území Nové Zámky, kterou dne 16.10.2017 podal ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín
- Podmok.ly, JČ: 24729035, kterou zastupuje: AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČ 45149909 (dále
jen „žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby
Křinec, Nové Zámky, kNN pro pč. 331/7 (číslo stavby: IV-12-6020730) na pozemcích parcelní číslo st. 192, 590/1,
331/11, 331/12, 331/7, 847, 597/2, st. 142, 331/10, 602/1 v katastrálním území Nové Zámky.
Stavba obsahuje:
SO 01 - Stávající kabelové vedení NN - demontáž
• kabelová trasa NN 165 m
• skříň Rl SR 501
• skříň 47 SS 100
• skříň R8 SR 402

SO 02 - Nové kabelové vedení NN - montáž
• kabelová trasa 165 m
• skříň Rl0 PP SS 200 (náhrada R l SR 501)
• skříň Rll ZP SR 502 (náhrada 47 SS 100)
• skříň R8 ZP SR 602 (náhrada R8 SR 402)
• nové skříně Xl PP SS 100, Rl 12 PP SS 300

Pro umístění a provedení stavby a pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:
l . Demontáž bude prováděna na pozemcích parcelní číslo st. 192, 590/1, 331/12, 597/2, st. 142, 331/10, 602/1
v katastrálním území Nové Zámky.Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo st. 192, 590/1, 331/11, 331/12,
331/7, 847, 597/2, st. 142, 331/10, 602/1 v katastrálním území Nové Zámky.Vše dle výkresů: Křinec, Nové Zámky,
kNN pro pč. 331/7 - demontáž a Křinec, Nové Zámky, kNN pro pč. 331/7 - montáž v měřítku I :500 ověřených
v tomto řízení.
2. Budou splněny podmínky Dopravního inspektorátu PČR Nymburk:
• Otevřené výkopy budou řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.
V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici bude stavba od komunikace oddělena
směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena.
• Provedení a umístění dopravních značek bude v souladu s ČSN EN 12 899. Značky budou umístěné ve stanovené
výšce a vzdálenosti podle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, a budou
provedeny výhradně jako reflexní.
• Po ukončení stavby musí být povrch uveden do řádného stavu a použité dopravní značky ihned odstraněny.
• Před samotným zahájením prací požadujeme předložit podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských
opatření.
3. Budou splněny podmínky AÚAV ČR :
• Vzhledem k tomu, že stavba se nachází v území s archeologickými nálezy, je stavebník podle ustanovení§ 22 odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen umožnit Archeologickému ústavu AV ČR, v. v. i. nebo jiné oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při realizaci všech zásahů do terénu zajistit odborný
dohled archeologa.
• Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno AÚAV ČR v předstihu nejméně 14 dnů.
4. Budou splněny podmínky MěÚ Nymburk. odboru ŽP. z hlediska nakládání s odpady dle zák. č. 185/200 I Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
• Odpady vzniklé ze stavby budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu využití,
jen prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku. Odpady budou shromažďovány odděleně
dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením.

•

Zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním oprávněné
osobě, nebo, pokud by byla využita k terénním úpravám mimo místo stavby, budou před uložením na konkrétní
místo na odbor životního prostředí MěÚ Nymburk předloženy rozbory této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka IO.I
a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005Sb., (nevztahuje se na zeminu předanou k využití nebo odstranění organizaci
oprávněné k jejímu převzetí dle§ 14 odst. 1 zákona o odpadech).
• Doklady o využití, případně odstranění, všech vzniklých odpadů budou předloženy Městskému úřad Nymburk,
odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu.
5. Protože při stavbě dojde:
• K zásahu do energetického zařízení a k zásahu do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ
-síť NN, síť VN a TS budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních a
podzemních vedení, a v ochranných pásmech elektrických stanic dle sdělení ČEZ Distribuce, a.s. - zn.:
O 100802539 ze dne 11.9.2017
• Ke střetu se sítí elektronických komunikací, budou splněny podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, a.s.
uvedené ve vyjádření č.j.: 621748/17 ze dne 24.5.2017
• Ke křížení, souběhu s vodovodní sítí ve správě VaK, budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření VaK
Nymburk, a.s. zn.: 1690/2017 ze dne 20.6.2017
6. V souladu s§ 122 stavebního zákona stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu.
Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín Podmokly, IČ: 24729035, kterou zastupuje: AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČ 45149909.

Odůvodnění

Žadatel podal dne 16.10.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí k umístění výše uvedené stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře
známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od ústního jednání a
stanovil termín pro podání námitek účastníky řízení a pro uplatnění závazných stanovisek dotčenými orgány.
Žádost byla doložena těmito vyjádřeními a stanovisky:
• koordinované závazné stanovisko MěÚ Nymburk- č.j.: l 10/30118/2017/Šal ze dne 19.6.2017
• souhlas MO SEM Praha-zn.: ÚP-497/13-1143-2017 ze dne 29.5.2017
• vyjádření KŘ Policie SK, ÚO DI Nymburk- KRPS-169848-1/ČJ-2017-010806-ZU ze dne 7.6.2017
• vyjádření ÚM Křinec-č.j.: 89/17/ÚMK ze dne 6.2.2017
• vyjádření AÚAV ČR Praha, v.v.i.-č.j.: ARUP-5652/2017 ze dne 8.6.2017 a č.j.: ARUP- 12716/2017 ze dne
29.11.2017
• vyjádření NPÚ ÚOP SČ v Praze-č.j.: NPU-321/42144/2017 ze dne 5.6.2017
• sdělení ČEZ Distribuce, a.s.-zn.: 0100802539 ze dne 11.9.2017
• sdělení Telco Pro Services, a.s. -zn.: 0200648167 ze dne 11.9.2017
• vyjádření CETIN a.s. Praha-č.j.: 621748/17 ze dne 24.5.2017
• stanovisko GridServices, s.r.o.-zn.: 5001518716 ze dne 24.5.2017
• vyjádření VaK Nymburk, a.s. -zn.: 1690/2017 ze dne 20.6.2017
• vyjádření České radiokomunikace, a.s. Praha-zn.: UPTS/OS/l 71014/2017 ze dne 30.5.2017
• vyjádření T-mobile CR a.s. Praha-zn.: E18388/ l 7 ze dne 25.5.2017
• vyjádření VodafoneCR .a.s-zn.: 170525-102144507 ze dne 25.5.2017
• stanovisko ČD Telematika- č.j.: 1201708091 ze dne 24.5.2017
• vyjádření KŘ Policie SK, OIKT-KRPS-175479-1/Čj-2017-0l0OIT ze dne 14.6.2017
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy,
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení, k souběhu a ke křížení s nimi a tato
stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Umístění stavby je v souladu se záměry územního plánování městyse Křinec a s platným Územním plánem Křinec
v obci Nové Zámky, vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín - Podmokly,
zastoupený AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01
Nymburk, Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec, Lenka Chudomelová, Nové Zámky 29, 289 33 Křinec, Vladimír
Polák, Ratenice 157, 289 11 Pečky, Antonín Baláž a Věra Balážová, oba bytem Na Cihlářce 1746, Studénka, 509 01 Nová
Paka, Šárka Dvořáková, Střelničná 1972/30, Libeň, 182 00 Praha 8, František Moravec, Střelničná 1972/30, Libeň, 182 00
Praha 8, MUDr. Jan Večeř, Na Struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha l - vlastníci a správci dotčených pozemků,
vlastníci sousedních pozemků a staveb. Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky.
Připomínky ÚM Křinec: Napojením z betonového sloupu v místě stávající sítě na pozemku parcelní číslo 331/10 (R8)
a propojením v místě trafostanice 22/04 kV vytvořit kabelový okruh s potřebným počtem přípojných míst pro novou
zástavbu a zasmyčkováním zajistit zásobování odběrných míst pro stávající rodinné domy č.p. 54 a č.p. 55 Nové Zámky
byly splněny navrženým řešením.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této
lhůtě bylo započato s využitím území pro stanovený účel.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.
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Lenka Necidová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
Žadatel: (do vlastních rukou):
ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8,405 49 Děčín - Podmokly
- zastupuje: AZ Elektrostav, a.s.,Bobnická 2020,288 OJ Nymburk,IČ 45149909,DS: yttczpb
Účastníci řízení:
Městys Křínec,Náměstí 25,289 33 Křinec,DS : grbbdds
Lenka Chudomelová,Nové Zámky 29,289 33 Křinec
Antonín Baláž,Na Cihlářce 1746, Studénka, 509 O I Nová Paka
Věra Balážová,Na Cihlářce 1746, Studénka,509 01 Nová Paka
Šárka Dvořáková,Střelničná 1972/30, Libeň, 182 00 Praha 8
František Moravec,Střelničná 1972/30,Libeň,182 00 Praha 8
MUDr. Jan Večeř,Na Struze 227/1,Nové Město, 110 00 Praha 1
Vladimír Polák,Ratenice 157,289 11 Pečky-veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány (jednotlivě):
MěÚ Nymburk,Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk - odbor ŽP,DS: 86abcbd
Ostatní:
ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8,405 49 Děčín - Podmokly, DS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3,DS: qa7425t
Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk,Bobnická 712,288 21 Nymburk, DS: ny4gx33
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4,118 O1 Praha 1,DS. fxcng6z
Policie ČR-DI Nymburk, Boleslavská tř. 1832,288 02 Nymburk, DS: 2dtai5u
S vyznačenou právní mocí a s ověřenou grafickou přílohou ještě obdrží (do vlastních rukou):
Žadatel - ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8,405 49 Děčín-Podmokly
zastupuje: AZ Elektrostav,a.s.,Bobnická 2020,288 01 Nymburk
Městys Křinec,Náměstí 25,289 33 Křinec
spis SÚ
Správní poplatek vyměřený podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle
položky 17 bodu 1. písm. e) ve výši 1.000,-Kč byl uhrazen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne
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SeJmuto dne .. ...................

Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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