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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín, 
kterou zastupuje SAG Elektrovod, a.s., organizační složka Brno, IČ: 62161172, Traťová 1, 619 00  
Brno 

(dále jen "žadatel") podal dne 24.11.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Doubrava - provizorní vedení 110 kV" 
obec Doubrava 

 

na pozemcích parc. č. 787, 791, 792, 793, 824/1, 831/1, 2224, 2225, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 2309, 
2311/1, 2311/6, 2323/1, 2541, 2542, 2544, 2545, 2547 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Popis stavby: 

− Nadzemní provizorní vedení (by-pass) 1x 110 kV v celkové délce cca 660 m bude napojeno ze 
stávajícího stožáru č. 49 vedení V629/630 a povede přes kotevní (2 ks) a nosné (3 ks) stožáry 
typu „vertiko“ výšky cca 21,5 m a kotevní stožáry typu „portál“ (4 ks) výšky cca 12 m ke 
stávajícímu stožáru č. 2 vedení V630/678, ke kterému bude připojeno.  

− Provizorní kotevní a nosné stožáry budou kotveny prostřednictvím kotevních lan, vzdálenost 
mezi jednotlivými stožáry bude v rozmezí cca 40 – 90 m. 

− Nadzemní provizorní vedení (by-pass) 1x 110 kV je stavbou dočasnou s dobou trvání 6 měsíců. 
− Účelem dočasné stavby je zabezpečení dodávky elektrické energie mezi Rz Orlová a Rz Karviná 

během stavebních úprav vedení V629/630 a V630/678. 

 

Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební, jako stavební úřad příslušný podle       
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a 
podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád") zahájení územního řízení a současně upouští od ústního jednání a místního šetření, jelikož mu jsou 
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební 
úřad žádá účastníky, aby své námitky uplatnily do  

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Upozorňujeme, že k  později uplatněným 
závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební, 
úřední dny pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hodin). Mimo úřední dny lze do podkladů 
rozhodnutí nahlížet po telefonické domluvě, kontakt viz záhlaví. 

Ve lhůtě od 16. dne do 20. dne od doručení mají účastníci řízení možnost, v souladu s ust. § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn (dále jen "správní řád"), před vydáním 
rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

 

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky řízení osoby s vlastnickými nebo jinými 
věcnými právy k sousedním pozemkům: 

− parc.č. 744/2, 745, 2221, 2222/1, 2222/2, 2382, 2418/2 a 5056 v katastrálním území Doubrava     
u Orlové. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, 
jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při 
vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah stanovená v § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním 
řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, 
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují požadavky, se 
nepřihlíží.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Jako účastníku řízení vám v souladu s ust. § 15 odst. 4 správního řádu oznamujeme, že k vedení tohoto 
správního řízení byla určena oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Szostok.  

 

 
„otisk razítka“ 
 
  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

účastníci (doručenky) – dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
a) žadatel 
ČEZ Distribuce, a. s., v zast. SAG Elektrovod, a.s., organizační složka Brno, IDDS: q5jc2ut 
 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Obec Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava 
 
Účastníci – dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doručenky) 
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4 
Rudolf Ličmann, Doubrava č.p. 708, 735 33  Doubrava 
OKD, a.s., IDDS: 74tcgdp 
Jiřina Jurčíková, Topolová č.p. 704, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Miluše Káňová, Ostravská č.p. 1369, 735 41  Petřvald u Karviné 
Obec Doubrava, Majetková správa, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
Dagmar Francuzová, Jindřicha Šimona Baara č.p. 1950/12, Mizerov, 733 01  Karviná 1 
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
Dalkia Industry CZ, a.s., IDDS: ttcffs4 
 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručeno 
veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení)  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

− parc.č. 744/2, 745, 2221, 2222/1, 2222/2, 2382, 2418/2 a 5056 v katastrálním území Doubrava     
u Orlové. 

 
dotčené orgány a ostatní 
Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, IDDS: r7qbskc 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
 
 

 


