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OZNAMENI
ZAHÁJENÍ ÚzruNÍrro ŘÍzrNÍ

E. oN Distribuce, a.s., Ičo 28085400, F. A. Gerstnera š.p.2l5l/ó, České Budějovice 7,370 01
České Budějovice l, kterého zastupuje E. mont, s.r.o., Ičo $378|29, Vratislavovo náměstí č.p.
l15' 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen.'Žadatel.') podal dne 13.4.20|6 Žádost o \ydání úZemního
rozhodnutí o umístění stavby: ''Rovečné, st. úpr. NN'' na pozemku st. p. 230ll' |zo' 8413, 143, 13812,
139/2,3|4,|30/| ,207, l l9 '20 l '  |23,96,83,parc.  č. |56012, 1502/5,  1502/90'  220/9 '  220/8,  z20l| '  2|4,
207/1,19017,19016, 1587,  t79,245/3,244,23111,22014,225,22111, t90 lz ,  189t2,  189t1,190/3,  1.90t4,
22013 v katastrálním územíRovečné. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Předmětem řešení stavby je úprava sitě NN. Učelem stavby je výměna nevyhovujícího holého
venkovního vedení NN za nové izolované s vyuŽitím zemního kabelového vedení. Větší část
rekonstrukce sítě NN bude proveden a ve stáVající trase. Na stávající p.b. l5 je v současnosti ukončeno
izolované vedení vodiči AES. Nově bude z tohoto bodu vyveden o také izolované vedení NFA2x 4xl20
nahrazující stávající holé vodiče ve směru na dolní konec obce. Mezi p.6.26 a 29 bude holé venkovní
vedení nahrazeno novým kabelovým vedením. Dá|e bude vedení pokračovat opět po sloupech. Slor.rpy
budou nově umístěny tak, aby respektovaly rozšíření místních komunikací a silnici na Malé Tresné' V
nových trasách nebude docházet k tak častérnu křížení si|nice noqými vodiči a s|oupy budou umístěny na
okraje pozemků. S touto změnou budou provedeny i nové přípojky k jednotlivým odběmým místůrn.
Některé přípojky byly navrŽeny zemním kabelem.

Městský úřad Bystřice nad Pemštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad
příslušný podle $ l3 odst. l písm. c) ákona č. l83/2006 Sb., o územním p|ánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon'.)' oznamuje podle $ 87 odst. l
stavebního zákona zahájení územního Íízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přih|édnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podk|adů rozhodnutí (Městský úřad Bystřice nad Pemštejnem, odbor územního plánování a
stavebního řádu, úřední dny Po a st 7 - l7).

Poučeni:

Účastníci jsu.r oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po. celou dobu Íizeni aŽ do vydání
rozhodnutí. Učastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko' Učastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnoutjejich dopInění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu. se nepřihlíŽí. K námitkám, které překračují rozsah a nesp|ňují požadavky s 89 odst. 4
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stavebního Zákona, se nepřihlíŽí. Učastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zak|ádají
jeho postaveníjako účastníka říZení, a důvody podání námitek.

obec můŽe uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kteých má být poŽadovaný záměr uskutečněn, není-li sám Žadatelern, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba' jejíŽ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můŽe bý územním rozhodnutím přimo
dotčeno, můŽe uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, můŽe uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zv|áŠtního právního předpisu zabývá.

NecháJi se někteý z účastníků zastupovat, předloŽíjeho Zástupce písemnou plnou moc.

Jiří Binder
referqnt odboru

obdrži:

E.mont, s.r.o., IDDS: t4x3jpr' kteý zastupuje RWE Distribuční s|uŽby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
obec Rovečné, IDDS: 7grbbpm

účastníci územního řízení dle ustanovení { 85 odst. 2 oísm. a). b) stavebního zákona (veřeiná whláška.
elektronická úřední deska)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IDDS: 3qdnp8g
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.oN Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě' IDDS: fdbdvmf RWE Distribuční sluŽby, s.r.o.,
IDDS: jnnýsó
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Lesy CR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská, obec: Brno č.p. l3, 602 00 Bmo 2
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Jana Staňková, Rovečné č.p. 223,592 65 kovečné
Bronislav Staněk, Rovečné č.p.223' 592 65 Rovečné
Štěpán Staněk' Rovečné č'p. l' 592 65 Rovečné
Alena Staňková' Rovečné č.p' 1' 592 65 Rovečné
Jaroslav Kovář' Rovečné č.p. 140' 592 65 Rovečné
Marie Kovářová, Rovečné č.p. l40, 592 65 Rovečné
Ing. Vlast imi l  Pýe|a, Zemědělská č.p.90/l9 '  Černá Po|e.613 00 Bmo l3
Ing. Veronika Pýelová, Zemědělská č.p.90/l9' Cemá Pole,613 00 Brno l3
Jitka Kovářová, Rovečné č'p. l56, 592 65 Rovečné
Kateřina Horká, Rovečné č.p. 6.7 ' 592 65 Rovečné
Miloš Dvořák' Rovečné č.p.2l3' 592 65 Rovečné
Jana Dvořáková, Rovečné č.p.2l3' 592 65 Rovečné
Jarmila Dvořáková, Rovečné č.p. 5,592 65 Rovečné
Erna Samová, Rovečné č.p.7, 592 65 Rovečné
Květoslava Krbcová, Amforová č.p. l904/6' Praha S-Stodůlky' l55 00 Praha 5l5
Miroslav Jančík' Rovečné č.p.49' 592 65 Rovečné
Miroslav Procházka, Na Cihelně č.p .364, 593 0 l Bystřice nad Pernštejnem
Ladislava Bezectná, Rovečné č.p. l43' 592 65 Roveěné
Jitka Mokrá, Rovečné č.p. l44, 592 65 Rovečné
Jan Sýs, Rovečné č.p. 48' 592 ó5 Rovečné
Emerich Slabý, Dolní Lhota č.p. l l8, 678 0l B|ansko l
Luboš Petera, Rovečné č.p.24, 592 ó5 Rovečné
Věra Peterová, Rovečné č.p. 152' 592 65 Rovečné
Marie Petrová, Rovečné č.p. 54, 592 65 Rovečné
Josef Hmko. HaŠkova č.p. 2|52/36.Zd.ár nad Sázavou ó. 59| 0| Zd'ár nad Sázavou l

,r --1Ž
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osoby s vlastnickými nebo.iinými věcnými právy k sousedním pozemkům

paÍc. č.253/|,27014' z70l3 v katastrálním území Malé Tresnó, st. p.2I4' |33/2' 330' |21l|' |96'
114/ l '  80 '  82 '92 ' |o7 , | |8 l | ' 128/2 ' |9z ' |5 | '  140 '  l 86 '  l 78 '  l 9 l '  8 l '  156 '  l 0 ó / l ,  |06 /2 ' |93 '205 '
12212 ,179 ,76 ,13012 ,133/1 ,71 ,84/2 ,129 ,103 ,  104 ,  102 ,127 ,112 ,97 ,13911 ,221 ,124 ,181 ,  118/2 ,
93 ,183 ,  11412 ,  128/1 ,134 ,108 ,85/1 ,291 ,90 ,23v4 ,109 ,113 t1 ,105 ,  153 ,78 ,  141 ,79 ,200 ,  12U2 ,
13111 '266/ | ' 290 '9 | ' |82 '  pa r c .č .353 ,  l 502189 '  l 585 '253 l | ' 35211 '16714 '207/2 ' |1513 '367/19 ,
r1712, 116,22411, 159812,250t1,249, 1921t, 14212, 192/3, 141/6, 191, 1502187, 117/1,23013,
192/5, 1502t41,245t1,231t3, 141t7, 168t4,247, 153/4, 192t2,362t2,208/4, 193,219t2, 141/1,
427124,361,246, 15021t6,80515, 1502/37, 168t5, 15414, 1502t70, 1502/30, 192/8,226, 1502/69,
190/1, 14v2, 1502t71, 157,367t12, 158612, t502n3, 130, 1502/18, 180/2, 1570, t41t4, 1502t40,
234t2, 180n, 192/6, r15t2, 230t2, 182, 359, 181/5, 349t2, 216, 805t6, ts2/2, 242t2, 224t2, 192/7,
23413, t9zl4, 1502/39,367120,36414, 178,215,306119,23t/2,25312,232,22017, 1584,218, 192/9,
14213,2081t, 15311, 1502/72, 1502/92, 141/5, 190/5, 155, 15411, 138, 16712, 136, 1502/12, 1617,
166t2,250/2, 14v3,221/2, 140, t37/1,188t2, 183t2, 192/1r,427t38, 168/t, 1502/67,220/5,367/18,
168t3, 142^, 149t2, 1592/1,242/3, 1502t29, t50, 1502/28, 1502/42, 176, 152/1, tst/1,367t8,
1502/91,242/5, 16i5, 1502/88, 154/3,367/13,245t5,306/18,245/2, 177,153/3,251, tt5/4,352t2,
1560t4,208t6, 1517t38, 349t6,253/3, 1502/31,242t4,367/24,230tr,  166t3, n5/1,220/6,233,
1519/2, 13\i l ,220/2,245t7,210/3,252,222/1, 139,357,231t4,217,367t25, 1556t23,210/1 v
katastrálnim území Rovečné

osoby s v|astnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám
Rovečné č.p' |73' č.p.225' č.p. 9 '  č.p. 4ó '  č.p. l0 '  č.p. 53' č.p. 43' č.p.62' č.p. 8 '  č.p. 96' č.p'  l55'
č .p .  l 20 'č .p .64 'č .p .  l 5 l ,č .p .  l 44 ,  č .p .  |52 'č .p .74 'č .p .  122 ,č.p .  l 00 'č 'p .86 'č .p .  l 56 'č 'p .  1 ó3 'č .p .
99 ,č.p .  |43 '  č .p .8 l ,  č .p .  4 ' ě .p .57 '  č .p .63 '  č .p .72 'č .p .88 '  č .p .50 '  č .p .  49 'č .p .  1 l ,  č .p .93 '  č .p .  l  l 7 '
č .p ' 47 , ě ' p ,  148 ' ě ' p ' 226 , ě .p .  146 ,č .p .3 'č .p .  13 'č .p .40 'č .p .4 l 'č .p .  | 2 ,č .p .69 '  č .p .5 l 'č .p .52 '
č.p. 78' č.p. l 58' č.p. 2' ě.p. 42 a č.p. 145

dotčené sorávní úřadv
Městský úřad Bystřice nad Pemštejnem, odbor Životního prostředí, Příční č.p. 405' 593 0l Bystřice nad
Pemštejnem
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a SH' Příční č.p.405' 593 0l Bystřice nad
Pemštejnem

ostatní
Policie ČR, Krajské ředitelství poIicie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Povodí Moravy, s'p., Brno, Dřevařská č.p. l l' 60l 75 Bmo

Tato veřejná vyh|áška musí bý vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského
úřadu Bystřice nad Pemštejnem a obecního úřadu Rovečné. 15. den je posledním dnem oznámení. Po
sejmutí z úřední desky obratem po |hůtě vyvěšení powrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad
Pernštejnem' odboru územního p|ánování a stavebnímu úřadu.

z 0 , !{,2016
Sňato dne:

o?. evr: íorcVy'věšeno dne:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprály o vyvěšení potvrzuje, Že tato písemnost by|a zveřejněna
způsobem umoŽňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení $ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.
(správní řád).

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razilko

Podpis oprávněné osoby, powrzující q.rlěšení
razitko


