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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

V ý r o k o v á  č á s t :  

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"), v územním řízení posoudil podle ust. § 84 až ust.  
§ 90 stavebního zákona žádost o  vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí 
o umístění stavby"), kterou dne 24.11.2014 podal 

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"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

"Doubrava - provizorní vedení 110 kV" 
obec Doubrava 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 787 (orná půda), parc. č. 791 (zahrada), parc. č. 792 (ostatní 
plocha), parc. č. 793 (zahrada), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 831/1 (trvalý travní porost), parc. 
č. 2224 (orná půda), parc. č. 2225 (zahrada), parc. č. 2230/1 (orná půda), parc. č. 2230/2 (orná půda), 
parc. č. 2230/3 (orná půda), parc. č. 2309 (vodní plocha), parc. č. 2311/1 (vodní plocha), parc. č. 2311/6 
(vodní plocha), parc. č. 2323/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2541 (vodní plocha), parc. č. 2542 (ostatní 
plocha), parc. č. 2544 (ostatní plocha), parc. č. 2545 (vodní plocha) a parc. č. 2547 (trvalý travní porost)  
v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 

Druh a účel umisťované 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. 
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− 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. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

− Nadzemní provizorní vedení (by-pass) 1x 110 kV bude napojeno na stávající stožáru č. 49 vedení 
V629/630 na pozemku parc.č. 2541 a přes nosné a kotevní stožáry typu „vertiko“ umístěných na 
pozemcích parc.č. 5241, 2547, 2311/1 a 2221 a kotevní stožáry typu „portál“ umístěných na 
pozemcích parc.č. 2309, 831/1, 2230/1 a 2230/3 povede ke stávajícímu stožáru č. 2 vedení V630/678 
na pozemku parc.č. 744/2, ke kterému bude připojeno. Kotevní zařízení nosných a kotevních stožárů 
budou krom pozemků uvedených pro umístění stožáru umístěny taktéž na pozemcích parc.č. 2542, 
2544, 2545, 2323/1, 2311/6, 824/1, 791 a 787. 

− Všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

− Nadzemní provizorní vedení (by-pass) 1x 110 kV bude umístěno 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 a 2547 v katastrálním území Doubrava u Orlové tak, jak je zakresleno v situačním 
výkresu na podkladu katastrální mapy, který je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

− Území je vymezeno pozemky, na kterém bude stavba umístěna a ochranným pásmem této stavby. 
Vliv na pozemky, vymezené pro umístění stavby, a sousední pozemky jsou dočasného charakteru 
s ohledem na omezenou dobu trvání stavby na 6 měsíců. 

 

II. Stanoví se podmínky pro umístění, provedení stavby, které nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení a projektovou přípravu stavby: 

1) Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro územní řízení v souladu s 
grafickou přílohou tohoto územního rozhodnutí, která obsahuje současný stav území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí, která je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí v příloze č. 1. 

2) Pro uskutečnění umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky 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 a 2547 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

3) Změny umístění stavby ve smyslu ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona musí být projednány se 
stavebním úřadem. 

4) Žadatel nesmí poškozovat hraniční kameny ani kameny polygonové a nivelační sítě. 

5) Na stavbu: "Doubrava - provizorní vedení 110 kV" 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 a 2547 v katastrálním území Doubrava u Orlové se vztahuje ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 
stavebního zákona, jedná se o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu. 

6) Toto územní rozhodnutí nahrazuje povolení zahájit stavbu: "Doubrava - provizorní vedení 110 
kV" 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 a 2547 v katastrálním území Doubrava u 
Orlové. 

7) Stavba bude provedená podle ověřené projektové dokumentace v územním řízení, kterou zpracoval 
SAG Elektrovod, a.s., odpovědný projektant Ing. František Kinčeš, ČKAIT 1004685. 

8) Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace, dodržení všech platných 
norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k projektové dokumentaci zodpovídá 
projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby. 
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9) Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, rovněž žadatel 

odpovídá za soulad prostorové polohy stavby a ověřenou projektovou dokumentaci pro územní řízení, 
za dodržení technických požadavků na stavby a za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí. 

10) Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) O2 Czech Republic a.s., 
žadatel bude při realizaci stavby postupovat v souladu s podmínkami vyjádření společnosti O2 Czech 
Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) č.j. 594259/14 ze dne 13.5.2014, které předložil 
k územnímu řízení. 

11) Při realizaci stavby dojde ke styku se sítí v majetku společnosti Dalkia Industry CZ, a.s., budou 
dodrženy podmínky vydaného souhlasu s činností v ochranném pásmu nadzemního vedení D43/44 ze 
dne 7. 10.2014 pod č.j. DIN-EXV-14/1604. 

12) V zájmovém území pro umístění stavby se nachází vedení VO a vodovodní řad DN 80 v majetku 
Obce Doubrava. Před zahájením stavby je nutno konzultovat s technikem obce Doubrava.  

13) Při realizaci dojde ke styku křížením, souběhem se zařízením distribuční soustavy typu nadzemní a 
podzemní sítě ve správě ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona 
č. 458/2000 Sb. a technickými normami. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky dle vyjádření 
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.11.2014 pod zn. 0100344086. 

14) Při realizaci stavby budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska vydaného dne 22.7.2014 
pod č.j. MSK 84329/2014 Krajským úřadem MSK, odborem životního prostředí a zemědělství. 

15) Žadatel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Tuto povinnost má i u staveb a jejich 
změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle ust. § 152 odst. 1 stavebního zákona. 

16) Při provádění stavby je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních 
vedení. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení nezakreslená, musí být další 
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných 
vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

17) Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), ust. 
vyhlášky č. 501/2006  Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a příslušná ustanovení platných českých technických norem. 

18) V případě, že při provádění stavby dojde k znečištění nebo poškození komunikace, je žadatel povinen 
na své náklady neprodleně závadu odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Pokud závadu 
nelze neprodleně odstranit, je povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a 
závadu oznámit vlastníkovi komunikace. 

19) Při provádění stavby odpovídá žadatel za škody způsobené na cizích pozemcích, rovněž i za újmu na 
zdraví způsobenou při chůzi po těchto pozemcích. Případné škody na těchto pozemcích a porostech 
na nich, způsobených prokazatelně žadatelem uhradí žadatel. 

20) Při provádění stavby zajistí žadatel možnost příjezdu a přístupu ke všem objektům i pozemkům, které 
se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v takovém stavebně technickém stavu, 
aby byl umožněn průjezd osobním automobilům. Případné krátkodobé omezení příjezdu žadatel včas 
projedná s dotčenými vlastníky, případně uživateli těchto objektů. Příjezd vozidel záchranné služby a 
vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale. 

21) Při provádění stavby bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Likvidace odpadu bude zajištěna 
oprávněnou osobou v zařízení k tomu určeném. 

22) V případě, že při realizaci stavby dojde k nutnosti kácení dřevin (o velikosti obvodu kmene větším 
než 80 cm – měřeno 130 cm nad zemí), případně mýcení keřů o ploše větší než 40 m2, je nutno 
požádat o povolení OÚ Doubrava. 

23) Stavebník je povinen ve smyslu ust. § 120 odst. 1 stavebního zákona a § 18h vyhlášky č. 
503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu, oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby 
nejméně 30 dnů předem. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín 
 

O d ů v o d n ě n í :  

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její 
druh a účel, podmínky pro její umístění, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dne 24.11.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Doubrava - provizorní 
vedení 110 kV" 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 a 2547 v katastrálním území Doubrava u 
Orlové. 

Stavební úřad podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení, které 
účastníkům řízení uvedených v ust. § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručil 
jednotlivě a účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručil veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu v Doubravě. Za den doručení byl 
považován poslední den po patnáctidenní lhůtě vyvěšení oznámení na úřední desce. Stavební úřad upustil 
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště jsou dobře známy a žádost 
poskytuje dostatečné podklady pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad 
zároveň upozornil, k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.  

Stavební úřad určil účastníky řízení dle ust. § 85 odst.1 a odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou žadatel, 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná 
práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, které mají 
společnou pozemkovou hranici, mohou být rozhodnutím přímo dotčeni a správci inženýrských sítí  
v tomto prostoru. 

Z tohoto hlediska tedy přiznal postavení účastníka řízení: 
a) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel, a to: ČEZ Distribuce, a. s. 
b) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, a to: Obec Doubrava. 
c) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 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, a to: Asental Land, s.r.o. (parc.č. 2230/1, 793, 792, 791, 824/1, 831/1, 2311/6, 
2309, 2311/1, 2323/1, 2545, 2544, 2547, 2542 a 2541), Rudolf Ličmann (parc.č. 787 a 2224), OKD, 
a.s. (parc.č. 2225), Jiřina Jurčíková a Miluše Káňová (parc.č. 2230/2), Obec Doubrava, 
Majetková správa (parc.č. 824/1), Dagmar Francuzová (parc.č. 2230/3), O2 Czech Republic a.s., 
Dalkia Industry CZ, a.s.  

d) Dle ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno: parc.č. 744/2, 745, 2221, 2222/1, 2222/2, 2382, 2418/2 a 5056 
v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

e) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 
toto ustanovení se nevztahuje. 

 
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, ani žádné připomínky. 
 
V rámci oznámení o zahájení územního řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho 
podkladům a k tomu jim stanovil lhůtu od 16. dne do 20. dne od doručení tohoto oznámení. Této 
možnosti nikdo nevyužil. 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena následujícími doklady a podklady: 
1) Snímek pozemkové mapy, 
2) Vlastnictví pozemků ověřeno výpisy z katastru nemovitostí LV/157, 202, 209, 255, 446 a1209, 
3) Informativní průběh sítí, 
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4) Plná moc k zastupování ze dne 1.4.2014, 
5) Pověření ze dne 28.4.2014, 
6) Projektovou dokumentaci zpracoval SAG Elektrovod, a.s., odpovědný projektant Ing. František 

Kinčeš, ČKAIT 1004685. 

 

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil tyto stanoviska, vyjádření a rozhodnutí 
dotčených orgánů: 
• Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí 

(závazné stanovisko a sdělení ze dne 16.7.2014 pod č.j. MUOR 40955/2014) 
• Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
 (koordinované závazné stanovisko ze dne 22.7.2014 pod č.j. MSK 84329/2014) 
• Ministerstvo životního prostředí 
 (vyjádření ze dne 18.7.2014 pod zn. 43861/ENV/14) 
• Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
 (závazné stanovisko ze dne 18.7.2014 pod č.j. HSOS-6471-2/2014) 
• Ministerstvo obrany ČR 
 (závazné stanovisko ze dne 8.7.2014 pod zn. 46736/2014-6440-OÚZ-BR) 
• Státní energetická inspekce 
 (závazné stanovisko ze dne 24.7.2014 pod zn. DZ1963/14/U-142/80.103/Hrd) 
• Národní památkový ústav 
 (odborné vyjádření ze dne 27.6.2014 pod č.j. NPÚ-381/47737/2014) 
• Úřad pro civilní letectví 
 (závazné stanovisko ze dne 20.6.2014 pod č.j. 003833-14-701) 

 
Dále žadatel předložil k územnímu řízení tato vyjádření majetkových správců inženýrských sítí a 
ostatních: 
• Sm vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
 (stanovisko ze dne 27.5.2014 pod zn. 9773/V008270/2014/Sz) 
• RWE Distribuční služby s.r.o. 
 (vyjádření ze dne 27.5.2014 pod zn. 5000949834) 
• Telefónica Czech Republic a.s.,  
 (vyjádření ze dne 13.5.2014 pod č.j. 594259/14) 
• ČEZ Distribuce a.s. 
 (souhlas ze dne 5.9.2014 pod zn. 1068249771) 
 (sdělení ze dne 4.11.2014 pod zn. 0100344086) 
• České radiokomunikace, a.s. 
 (vyjádření ze dne 1.10.2014 pod zn. UPTS/OS/105648/2014)  
• Green Gas DPB, a.s. 
 (sdělení ze dne 6.6.2014 pod zn. Ing.Šim/433/14/1702) 
• Dalkia česká republika, a.s. 
 (vyjádření ze dne 16.6.2014 pod zn. REVM-ZDS/1268/97/2014) 
• Dalkia Industry CZ, a.s. 
 (vyjádření ze dne 6.6.2014 pod č.j. EGV 478/2014) 
 (souhlas ze dne 7.10.2014 pod č.j. DIN-EXV-14/1604) 
• Obec Doubrava 
 (vyjádření ze dne 4.9.2014 pod č.j. OUDo 985/2014) 
 
 
Stavební úřad po žadateli nepožadoval doložení vlastnických práv k pozemkům nebo dokladů o právu 
provést stavbu založeném smlouvou nebo opatření k pozemkům, popřípadě souhlas jejich vlastníků, a to  
s využitím ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona, protože jedná o stavbu dle § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 
Sb. v platném znění (energetický zákon), pro jejíž účel lze ve veřejném zájmu pozemek vyvlastnit. 
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Při rozhodování stavební úřad vyhodnotil záměr žadatele z hledisek vyplývajících z ust. § 90 
stavebního zákona a následně dospěl k tomuto závěru: 

a) Dle ust. § 90 písm. a) stavebního zákona s vydanou územně plánovací dokumentací:  
Dle územního plánu Doubravy se pozemky nachází v ploše smíšené obytné (kód plochy SB, mapový list 
3-0 Ostrava a 2-0 Ostrava), ploše dopravní infrastruktury (kód plochy D, mapový list 3-0 Ostrava), ploše 
smíšené nezastavěného území (kód plochy NS, mapový list 3-0 Ostrava a 2-0 Ostrava) a ploše rekreace – 
zahrady a zahrádkové osady (kód plochy RZ, mapový list 2-0 Ostrava). Pozemky se nachází jak 
v zastavěném území vymezeného ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tak i 
v nezastavěném území ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. Jelikož je stavba "Doubrava 
- provizorní vedení 110 kV" svým charakterem a účelem veřejnou technickou infrastrukturou ve smyslu 
ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod č. 2 stavebního zákona, lze ji v souladu s ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona 
umístit v nezastavěném území.  
Porovnáním záměru s podrobnější úpravou dané plochy dle územního plánu neshledal stavební úřad 
rozpor s územně plánovací dokumentací a vzhledem k tomu, že na vymezené území nebylo vydáno 
územní opatření o stavební uzávěře ani územní opatření o asanaci území, které by omezovalo nebo 
zakazovalo provádění stavby, došel k závěru, že stavba je v souladu s územním plánem Doubravy, 
vydaným opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy bylo vydáno usnesením zastupitelstva 
města obce Doubravy ze dne 13.4.2011 pod č.j. OUDo 468/2011 a nabylo účinnosti dne 5.5.2011. 

b) Dle ust. § 90 písm. b) stavebního zákona s cílí a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území:  

Stavba bude provedena 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 a 2547 v katastrálním území 
Doubrava u Orlové, přičemž část těchto pozemků se nachází mimo zastavěné území obce, na kterých lze 
dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona umísťovat mimo jiné taktéž stavby a zařízení technické 
infrastruktury, což je umisťovaná stavba "Doubrava - provizorní vedení 110 kV". Stavba je v souladu 
s ust. § 18 a ust. § 19 stavebního zákona. 

c) Dle ust. § 90 písm. c) stavebního zákona s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:  

Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí má všechny náležitosti a byla doložena podklady a 
stanovisky potřebnými pro posouzení navrhované stavby podle ust. § 86 stavebního zákona a ust. § 3 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracovaná a vyhodnocená oprávněnou 
osobou, stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., splňují požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, se na výše uvedenou stavbu nevztahuje. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které 
by bránily povolení stavby. 

d) Dle ust. § 90 písm. d) stavebního zákona s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu:  

Bude nově vybudováno páteřní elektrické vedení dočasného charakteru pro zabezpečení dodávky 
elektrické energie mezi Rz Orlová a Rz Karviná během stavebních úprav vedení V629/630 a V630/678. 
Stavba je sama o sobě veřejnou technickou infrastrukturou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod č. 2 
stavebního zákona. 

e) Dle ust. § 90 písm. e) stavebního zákona s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a to: 
a. dle zákona č. 201/2122 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nedochází 

k dotčení citovaného zákona,  
b. dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů nedochází k dotčení citovaného zákona,  
c. dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů nedochází k dotčení 

citovaného zákona,  
d. dle zákona č. 114/92 Sb., ochrana přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je 

stanovena podmínka č. 22 tohoto územního rozhodnutí,  
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e. dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu není potřeba souhlas 

k vynětí půdy z ZPF,  
f. dle zákona č. 13/1997 Sb., o podzemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů nedochází k dotčení citovaného zákona,  
g. dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů je stanovena podmínka 

č. 21 tohoto územního rozhodnutí,  
h. dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů nejsou stanovené podmínky tohoto územního rozhodnutí,  
i. dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nedochází 

k dotčení citovaného zákona.  
 
Během řízení nebylo nutno řešit rozpory. 
 
Stavební úřad jednoznačně dospěl k závěru, že záměr je v souladu s ust. § 90 stavebního zákona, zajistil 
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 
předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení, které zahrnul do podmínek 
rozhodnutí, předložená projektová dokumentace je zpracovaná a vyhodnocená oprávněnou osobou, 
splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 268/2009 Sb., a proto 
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených.  

 

V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí 
označit všechny účastníky řízení. Správní orgán v tomto smyslu uvádí, že v daném případě jsou účastníky 
řízení:  

ČEZ Distribuce, a. s.; Asental Land, s.r.o.; Rudolf Ličmann; OKD, a.s.; Jiřina Jurčíková; Miluše 
Káňová; Obec Doubrava, Majetková správa; Dagmar Francuzová; O2 Czech Republic a.s.; Dalkia 
Industry CZ, a.s.; Obec Doubrava a vlastníci pozemků parc.č. 744/2, 745, 2221, 2222/1, 2222/2, 
2382, 2418/2 a 5056 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
 
P o u č e n í  ú č a s t n í ků :  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje 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 také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle ust. § 15 nebo ust.     
§ 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle ust. § 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. 
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Upozornění: 

Při provádění stavby, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, je nutno dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o  
bližších  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, s nebezpečím pádu 
z výšky do hloubky.  

Při provádění stavby, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení  mohou být použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označené CE, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen. 
 
Příloha: 
• Ověřená situace stavby v příloze č. 1 (pro všechny účastníky řízení a DO) 
 
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí): 
• Ověřená projektová dokumentace  
 

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 
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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 jejíchž 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 státní správy 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 
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