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Výrokol'á část:

Městský úřad Bystřice nad Pemštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu. jako
stavební úřad příslušný podle { 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování
a stavebnínr řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon'').
v územnÍnr řízení posoudil podle $84 aŽ 9l star'ebního zákona Žádost o vydání rozhcrdnutí o
umístění stal,b1, nebo zařízení (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne |3. 4. 20|6
podala společrrost E. oN Distribuce' a.s., IČo 28085{00, F. A. Gerstnera č.p.215lló, České
Bu<lějovice 7,370 0| České Bu<|ějovice l, kterou zastupuje spo|ečnost E' mont, s.r.o., lČo
43378l29' Vratislal'ovo náměstí č'p' l l5' 592 3l Nové Město na jllorar'ě (dáie jen .'Žadatel'';.

a na ziik]adě tohoto posouzení

I. V1'dává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější
úpravě územního rozhodování. územního opatření a stavebního řádu

rozhodnu t i  o  um i s t ěn i  s t avby
'' Rovečné' st. úpr. NN''

(dá|e jen ''star,ba'') na pozemku st. p. 83 (Zastavěná plocha a nádvoří). st. p. 84/3 (Zasla\.ěná
plocha a nádvoří). st. p' 96 (zastavěná plocha a nádr'oří), st. p. l l9 (Zastavěná plocha a nádvoří).
st.  p. 120 1zastar 'ěrrá plocha a nádvoří). st .  p. l23 (Zasta\ 'ěná plocha a nádvoří). st .  p. l30i l
(zastavěná p(ocha a nádvclří). st. p' l3812 (Zastavěná plocha a nádvoří)' st' p. ]39/2 (Zas1avěná
pIocha a nádvoří). st '  p. l43 (Zasta\.ěná p|ocha a nádvoří). st .  p.20l (Zastavěná plocha a
nádr'oří). sÍ. p.207 (zastavěná plocha a nádr.oří). st. p' 230/l (zastavěná plocha a nádvoří)' st. p.
3l4 (zastavěná p|ocha a nádvoří). parc. č. l79 (zahrada)' parc. č. l89/1 (zahrada). par.c. č. 189/2
(trval1j tr.avní porost)" parc. č, 19012 (ostatrrí p|ocha). parc. č. l90/3 (zahrada)' parc. č. l90/4
(zahrada). parc' č. l90/6 (trvalý travní porost)" parc. č' |9017 (trvalý travní porost). parc. č. 207ll
(zahrada). parc. č. 21'l (zahrada), parc. č.220l| 1zahrada), parc. č. 22013 (zahrada). parc. č.22014
(zahrada), parc. č. 22018 (zahrada). parc ' č.22019 (zahrada). parc. č,221l1 (trvalý tral,ní porost).
parc. č.225 (zahrada). parc. č.23l l l  (zahrada). parc. č.244 (zahrada). parc. č. 24513 (ttvalý
travní porost)' parc. č. 1502/5 (ostatní p|ocha). parc. č. l502/90 (ostatní plocha). parc. č. t5ó0/2
(ostatní ploclra). parc. č. 1587 (ostatní plocha) v katastrálním území Rovečné.
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Druh a účel umist.ované stavb!,:
Předmětem řcšcní stavby je úpr.aia Sité NN. l)l.e|em star'by je výměna nevyhovujícíhtl holého
l'enkovního vedení NN za nové izolované s vvuŽjtím zenrního kabelového vedení'

Úmístění stavb1, na pozemku:

Stav'ba bqde un1íStěna na pozemku st. p. 83 (zastavčná plocha a nádvoří). st. p' 84/3 (zastavěná
pÍocha a nádvoří). st' p.'96 (Zasla\ěná pltrcha a nádr'oří). st. p. l l9 (zastavěná p|ocha a nádvoří).
st. p. I20 (Zastavčná plocha a nádvoří). st. p. i23 (Zasta\'ěná plocha a nát1r'or'í)' st. p. 130/1
(Zasta!:ěná pIocha a nádvoři). st. p. 138/2 (zastavěná p|ocha a nádvoří). st. p. l39/2 (zastar.ěná
plocha a ňádÝoří). st. p. 1'l3 (zastavěná plocha a nádr,oří). st. p. 201 (Zastavčná plocha a
rrádvoří). st' p. 207 (zastavěná p|ocha a nádvoří). st. p. 230/1 (zastavěná plocha a nádvoří). st. p.
3l.l (zastavčná p|ocha a nádvoří). parc. č. l79 (zahrada). parc. c.' l89/l (zahrada). parc. č. l89/]
(tn'a|ý travní polost).  parc. č. 190l ' f  (ostatní p|ocha). parc. č. l90i3 (zahrada). parc. č. l90i4
(zahrada). parc. č. l9C)/6 (trr.alý trar'ni porost). parc. č. l90i7 (trvatý travní porost)' parc. Č. 207/l
(zahrada). parc. č. 21'{ (zahrada). parc, č.220l| (zahrada). parc' č.22013 (zahrada). parc. č. 220l,4
(zahrada). parc. č. 220/8 (zahrada). parc' č. 220/9 (zahrada). parc, č,22|l| (trvalý travní porost).
}rarc. č.225 (zahrada). parc. č' 231/1 (zahrada). parc. č.244 (zahrada) '  parc. č. 24513 (trva|Ý
trar'ní porost)' parc' č. l502/5 (ostatní plocha). parc. č' l502/90 (ostatní plocha). parc. č. l5ó0i2
(ostatní plocha). parc. č. l587 (osta|ní plocha) v katastrálníni úzenri Ror'ečrré dIe situačnícll
výkresů v měřítku l:500 ( č' l a 2). které jsou součástí dokunrentace Zpracované [ng. JoseÍěm
Macháčkem. autorizovaným technikern pro technologická zařízcni staveb. CKAIT _ l400l51.

L]rčcní prostorol.éIro řešení stavb1':
VětŠí část rekonstrukce sítě NN bude proteden a ve stiir,ající trase. Na stá\,ajÍcí p' b. 15 je v
současnosti ukončeno izolovarré vedení vocliči AES. Nově bltdc Z tohoto bodu vyveden o také
izolované vedení NFA2x 4xl20 nahrazující stávající holé vodiče vc směru na dolní konec obce.
Mezi p' b' 26 a 29 bude holó vcnkovní vedení nalirazeno nový-n kabelovýn vedením. Dále bude
vedení pokračo\'at opět po slorrpech. Sloupy' budou novč umístěny tak. abv respektova|-Y
rozŠíření místních komunikací a siInici na Ma|i Tr.esné. V nových trasách nebude docházet k tak
častému kříŽeni silnice nor.jrni vtldiči a sloup}' budou unrístěny na okraje p<rzemků. S touto
změnou budott provedeny i nové přípojky k jednotlivým odběrným místůnl. Nčkteré přípoiky
bylv navrŽeny zemním kabelem.

Vymezení ťrzcrní dotčeného r'livy stavby':

Pozemky' se dle dostupných infbrmací nenachází v záplar'or'óm území ani v žádných jinj'ch
oclrranných pásmech, nebo v chráněné krajinné oblasti. Uzemí není poddolováno. Doprava
nrateriálu a osob bude po míStních komunikacich. Sousední pozemky nebudou stavbou dotčen1.
arii při výstavbě ani při násIednén] provozu. nebudou ani vyuŽír.iiny pro jakékoliv skladováni
stavebniclr nlateriáIů ani ke stavebtrítn pracínt. Provoz star,b1, nezatíŽí Stá\'ající faktory Žir'otního
prostředí v jejím místč. Starba neobsahuje Žádné technologie zvyšující nebo sniŽující okolní
teplotu ovzduší nebo podzemních vod. Neobsahuje téŽ Žádné zdroje technologického hluku ani
zdroje nebezpečrrého záření. Stavba téŽ nemá Žádné negativní vlivy rra obyvatelstvo.
Přcdpokládá se přechodná hlukor.á zátěŽ při realizaci stavebníclr prací. která r,'znikne pouŽitínr
stavební mechanizace. Stavbou nedo.ide ke zlněně odlokovych poměrú v clblasli. Stavba jc
navrŽena tak. aby byly doclrŽeny' obecné zásacly ochrany Žirotního prostředí. Budoucí pror'oz
stavby je navrŽen tak. že neznečišťuic a nepoŠkozuje Životní prostředí jeho jednotlivé sloŽky.
organizm}' a míStní ekosystém. Během provozu stavby bude vznikat pouze směsný domovní
tldpad. Stavbou nebudou dotčenv Žádné chráněrró rostliny ani Živočiclrové. ekologické Í'unkce a
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vazby v krajině zůstanou Zachovány. Stavbou nebudou dotčeny Žádné zájmy chráněné soustavou
chráněrrých území Natr"rra 2000. Star'ba nevyŽadu.je posouzení vlivů podle zákona l00/200l Sb.
Slavba nevyŽaduje navržení Žádných ochranných či bczpečrrostních pásenr.

II. Stavba podle $ l03 odst. l písm. e) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení. protoŽe spadá do kategorie podzemních a nadzemních vedení sítí distribučni
Sousta\'\ elektřin}.' Stavbu lze tedv rea|izoval na Základě prar'omocnéhcr územníhcl
rozhtldnutí.

I l| '  Stanoví podmínkv pro umístění a real izaci  stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s graÍickou přilolrtru rozhodnutí. která obsahuje r,ýkres
současného stavu úZemí v měřitku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku'
poŽadovanÝm umístěnírn stavby. s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedníclr staveb.

2. Stavba br-rde umístčna na pozemku st. p. 83 (zastavěná plocha a nádvoří). st. p. 84/3
(Zastavěná plocha a nádvoří). st. p.96 (Zastavěná plocha a nádvoří)' st. p. 1l9 (Zastavěná
plocha a nádr'oří). st. p' l20 (zastavěná ploclra a nádvoří), st' p' l23 (Zaslavěná plocha a
nádvoří). st. p' 130/l (zastavětrá plocha a nádvoří)" st. p. l38/2 (Zastavěná plocha a nádr'oří),
st. p. 139/2 (zastavěná plocha a nádvoří). st. p. l43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p' 20l
(zastavěná plocha a nridvoří)' st' p. 207 (zastavěná plocha a nádvoří)" st. p. 230/l (Zasta\'ěná
p|tlcha a nádr.oří). st. p' 3l4 (zastavěná p|clc|ra a nádvoří). parc. č' 179 (zalrrada). parc' Č.
l89/1 (zahrada). parc. č. l89/2 (trvalý tra!.ní porost)" parc. č. |9012 (ostatní plocha). parc. č.
l90/3 (zahrada)' parc. č. 190/4 (zahrada). parc. č. 190/6 (trvalý travní porost), parc. č. |9017
(tr.valý tral'ní poroSt). parc. č' 207l| (zahrada). parc' č. 2l4 (zahrada). parc. č. 22Oll
(Zahrada). parc' č. 220i3 (zahrada). parc. č. 220/4 (zahrada). parc. č' 220/8 (zahrada). parc' Č.
220/9 |.zahrad'a)' parc. Č.221lI (Írva|ý tra\,ni porost). parc. č.225 (zahrada). parc. č. 23l/l
(zahrada). parc. č.24.{ (zahrada). parc. č. 245/3 (trvalý travní porost). parc. č. l502/5 (ostatní
plocha) '  parc. č. 1502/90 (ostatní plocha). parc. č. l560/2 (ostatní plocha). parc. č. l587
(ostatní plocha) v katastráIním úzerní Rovečné dle situačních vÝkresťt r.měřitku l :500 ( č' l a
2). které jsou součástí dokumentace zpracované Ing. Josefem Macháčkenr. autorizo!'xným
technikem pro technologick á zaŤlzeni staveb. ČKAIT l40015l.

3. Stavba bude provedena podle orěřené projektové dokumentace stavebním ťrřadem. kterou
r''4tracor.al lng. Joseť ]Víacháček. autorizovani' technik pro technoltrgická zařízení staveb.
CKAIT - l400l5l. případné změny ncsmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.

4. Stavba bude prováděIra stavebnínt podnikatelem. kten bude vybrán na zák|adě výslcdků
výběror,élro řízení.

5. Stavebník v souladu s ust. $ l52 odst. 3 Sta\'ebního zákona oznámí stavebnímu úřadu předem
tcnnín Zahá.iení stavb1''. název a sídlo stavebního podnikatele. který bude stavbu provádět'

ó. Při provádění star'b1' je nrrlno dodrŽovat předpis1. týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví trsob na staveništi. zejména příslušná
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.. tj. zákona o ZajiŠtění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu tj. nařízení vlády 59l/2006 Sb.
o bliŽších rninimá|níclr poŽadal'cích na bezpečnost a ochranu zdrar,í při práci rra
staveništích.

7. Stavba budc dokončena nejpozděj i  do 3l .  5. 20l8.
8. Při stavbě l.rudou dodrŽena uslanovení vyhlLišky č.50l/]006 Sb' o obecných technických

poŽadal'cích na v1.r"rŽívání úzerní v platnérn znění. ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o
technických poŽadar.cích na stavby v platném znění upravujíci obecné tcchrrické poŽadavky
na provádění staveb a příslušné lechnické rrorm-v.
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Star'ební čirrnost bude uskutečňor'ána tak. abv vzhledem k oko|ní Zástavbě byly veškeré je.ií
l lcgal i\  ní r l i r  1 sníŽenr na minitnum.
Před zahájcním stavebních prací musí být předmětné (dotčené) pozemky v terénu v}'týčen'v
tak. aby nedošlo k zásahu do vIastnických práv sor.rsedních pozemků. přičemŽ prtlslorová
poloha star by nrusí být Vytýčena crtlbtrrně způsobilotr osobou r. souladu s touto snriouvou.
Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem"
všechny doklady týkající se pror.áděné star'by a musí být veden stavební denik.
Zhotor,'iteI s(avb}' .ic povinen poclle .S l5ó stalebního zákona pro star.bu pouŽít jen tako\'é
výrobk"v. rrrateriály a konstrttkce. které odpovídají poŽadavkům daných v citovaném
ustanoveni.
Ptrkud v pl[lběhu Sta\.b}, budou r'znikat lrebezpečné odpad1. tlle $ 4 písm. a) zák. č.
1 85/200l Sb.. o odpadech a o ztněně některých dalších zákonú. je nuttro, aby pror,ozovatel
stavby Žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnýrni odpady odbor Životního
prostředí Níč'stského Írřadu B1,střice nad Pernštejncnt v souladu Sust. s ló odst. 3 zák. č.
l85r '2001 Sb..

Další povinnosti původce odpadů plynou z ustantlvení celého zákona č. 185/2001 Sb..
Zejména or'šem z $ 16 odst. l písm. a) l) a dále odst. 2 a 4' Při nakládání se stavebními
otlpady pirl.odce sta\ebních odpadů múŽe odpady předat pouze oprávněné osobě. která má
souhlas krajského ťrřadu k provozu z'aříz'ení. kc sběru a r,,j'kupu odpadú. k v1.uŽití nebo
odstranění odpadů podle 5s l4 odst. 1 zák. o odpadcch.
Při provádění stavební činnosti nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno Životní
prostředí a přilehlé komunikace. okoiní zástavba nesmí být nad přípustriou nlíru obtěŽována
prachem a vibracenri. Zároveň takó nesmí dojít ke znečištbvání terénu. povrchových a
podzemních vcld ropnými a jin1ými škodlivÝmi látkanri.
V průběhu star.ební čirlnosti budou jednot|ir,é stavcbní práce pro'"'iiciěn1' tak, ab'v- b1.| zajištčn
bczpečný přístup a příjezd kjednotlir.Ým pozenrkům nebtl stavbánl. přímo clotčených
stavbou i k sousednínr nemovitostem.
I,ři provádční Stavební činnosti budc ZajiŠtěna bezpečnost chodců a bezpečnost siIničního
provozu na stávajíoí komuriikaci. V připadě znečištění stávající komunikace běherrr
prováděni stavebních prací a čirrností zajistí investor (stavebník) jej ich průběŽné čiŠtění.
Pozemky dotčenó Sta\'bou budou uvedeny do původního stavu nebo náleŽitě upravenv'
Stavba nc-smí být uŽívána bez oznámení o uŽívání stavby \.stluladu s ust' $ I20 stavebnihcl
zákona. Oznámení tl uŽívání stavby bude podáno na předepsaném Íbrmuláři dle $ l20
stavebního zákona a dle $ 1l vyhlášky č. 52612006 Sb. a budc doloŽeno předepsaný.mi

t7 .

přílohami '

20. Budou dodrŽena stanoviska těchto dotčenÝch orgánťr a účastníkú řízení:
_ i|,Íěstslg,tiř.ad B1,'střice nud Pernštefnen, odbor živo|níhtl proslředí :e dne 8'7'20]5

č.i..'OzP, l0905/2() 1 5/Pr

Mě,slslg tiřad Bystřice nud Pern'štef nem, odbor živltního pros|řeLlí ze dne 2].9.20] 5
č,'i':OZP/ ] 193 ],,20 ] 5,,Pe
Povotlí lhruvy. 's'1l'. Dřevuř,skti ]]' Brno:e dne ]2'8'20]5 zn.PM021921t20]5.20l3/IN

- Lesy (.,eské repultlilg'' s'p'' ':prtivtt loku - oblust potlldí D.t,jc,, JeLtitsk<i l4/I3 Brno' zc dn<'
3 ].8.2() 1 5 č.i ' :  L(:R952/003ó57/201 5

_ E'ON 'San'isní, 'r'i.'o'' R('D.\' Noyé ,|IěsÍo nu '\,Íorayě l t|ne 26'5'20]5 :n'P] I356.
16063-t97
(.,eskti telekontunikační inf|astntkÍuru u''s', Olšanskti 26'8!ió' Praha :e dne 3.7.2017
č.i ' :6363 071 l  5

18.
19 .
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RWE GusNet, s.r.o.' Klí'šskti č.p. 910|96. Klíše. .|()() tt] L)stí nut] Luhtn jako
prtlrolll,u|cI tli'slribuční 'sott,ytul,.l: a Iec,hnické infi'tt'struktur.v za'';Itsupen.{ RI|E Di'stribttční
služb\, 's.r , t l , 'P lynúretxkú199, i] 'Zúbrdovice,Brnl:cdne39.9.2() l5zn'5001185]5()

Městslg, tit\ul By'střice nud Pern'š|efnem, odbor doprat,y ze t]tte ]9.1'20I6 č.j..BYS
6257/20 ] ó/Nv

Kraiskti sprtivu o údržbu 'silnic L,ysočin;..lihluvu' ot]tlěIcní TS(.: Ž,l'úr nlJ Súzul,tlu:e dne
)9.5.20 I 5 t. KSAUSI'PO I i5 341i20 I 5
Ptllicit (-.R' D|,Pt.L]|.ni in'.'Pt'kttlrút ŽJ.,ir n,tl Sú:ut',ltt' nůn. Rt,!tublib óa ZJ'úr nat]
Súzavou ze dne 8.6. 20 ] 5 č' i.'. KRP.I-5 2| )3 7. I Č,]-20 I 5- 1 ó 1 406

Učastnici řízení rrir něŽ se vztahqie rozhodnutí správního orgánu:

E.oN Distr ibuce. a.s ' .  F. A. ( ierstnera Č.p. ] l5 l  /ó.  České Budějovice 7. 370 0l České
Bttděiovice 1

Odůl'odněni:

E.oN Distr ibuce. a.s. .  IČo 28085400. F. A. Gerstnera č.p. 2l51/6'  České Budějovice 7, 370 0l
České Budějovice l .  kterou Zastupqie E.mont. s.r .o..  IČo 13378129, Vrat is lavovo náměstí č.p.
l l5. .592 3 l Nor'é Město rra Morar'č (dále jen ''Žadatel'') podala dne l3.'{.20l6 Žádost o v1dáni
územrrího rozhodnutí o umíStění stavby: ''Ro\'ečné. st. úpr. NN'' na pozemku st. p. 230/l, 120,
84/3"  l 43 .  |3812 .  |3912 .3 l4 .  l 30 /1 .  20 .7 .  | |9 .20 l '  123 .  96 .  83 .  pa r c .  č .  l 560/2"  1502/5 .  l 502/90 ,
22019 ,220 t8 ,220 t1 .214 ,20711 , t90 t ' 7 ,190/6 ,  1587 ,  179 ,245 t3 ,241 ,231 ' l , 220 t4 ,225 .221n ,
19012' 189lz, l89/ l  '  l90/3. 19014. ]2013 V katastrá lním úzenrí Rovečné. l l r 'edeným dneni bylo
zahájeno úzernní řízení.

Městský úřad Bystřicc nad PernŠtejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
stavební úřad přísJušnÝ podle $ l3 odst' l píSm. c) zákona č' l83/2006 Sb.. o územním p|ánování
a sta\'ebním řádu (starební zákon). r.e znění pozdějších předpisů (dáIe jen ''stavební zákon'').
oznárnil podle ls 87 odst. l star'ebního zákorrir zahájení územního řízení. ve kterém upustil od
ústního jednáni. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky do 15 dnů cld doručení tohoto oznámení.

Stavebrrí úřad zajistil lzájemný soulad předloŽených závazn{'c}t stanovisek dotčených orgánů
v1'Žadovaných Z\'láŠtními přetlpisy a zahmul je do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby Vyhovuie obecným poŽadavkům na vyuŽívziní území stanoveným vyhláŠkou č.
501/2006 Sb. vplatném znění. o obecných poŽadavcích na vyuŽívání ťtzemí a poŽadavkům
stano\'enÝm vyhláškou č.26812009 Sb. v platnénr znění. o tec|rIrických požadavcích na stal'by.

V územním řizerrí stavební úřad dospěl k závěru. Že zánlěr Žadatele je v souladu s vydanou
územrlě plánovací dokumentací' s cíli a úkoly územního plánování. zejména s charakterem
území. s poŽadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
s poŽadavky tohoto zákona a .jeho prováděcich právních předpisů. Zejména s obecnými
poŽaciavky na r'vuŽívání úzentí. s poŽadar,k1. na veřejnoll dopravní a technickou irrt.rastrukturu
a s poŽadavky' Z\'láštních právních předpisů a se stanoviSk}, dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisú. popřípadě s výsledkenr řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněn! ch zájmů účastniků ř izení'

V řízení bl'|o rovnčŽ zkoumáno. zda n]ohou bý1 přímo dotčerra rlastnická nebojiná věcná práva
k pcrzemkům nebo stavbám. na kterých má bÝt poŽadovaný záměr uskutečněn a vlastrrická nebo
jiná l,ěcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. okruh
účastníků bvl stanoven ve smyslu ust. \s 85 stavebního zákona. Při vvmezování okruhu účastníků
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úzenrního řízení stavebni Írřad dospěl k závěru. Že v daném případě toto právní postavení podle
citolaného ustanovení S85 stavebního zákona přísluší (vedle Žadatele a obce. na jejímŽ úzenrí
má být poŽadovanÝ zánrěr uskulečněn) pouze osobáIrr. které rnají v]aslnické nebo jiné r'čcné
práv<r k pozemkůrl 1a stavbám na nich). na kterých má být poŽadclr,aný záměr uskutečněn a dále
r.Iastníkům sousedních pozemků (a stavcb na nich včetně těch. kdo má k těmto scrusedním
pozemkům právo otipttvídající věcnému břemenu a jcjich prál.a mohou b1ý1 navrhor,anjnn
záměrem přímo dotčena) a také vlastníkům a nebo správcům stár'ajících toků a vedení technické
a dopravní intiastruktur1' dotčených předmětn!m zámčrenr.

V stluladu S ustanovenín] \ 85 stavebniho zákonir stavební úřad dospě| k závěru. Že toto prál'ní
postar eIrí přísluší těn]to 11 zickj m nebo prál'nick1II osobám:

ťIčastníci řízcní - dalŠí clotčené osoby':
E.oN Servisní. s.r.o.. RCDS Nové MěSto na N4oravě. IDDS: fdbdvmf
Krajská správa a údrŽba silnic Vysočiny. IDDS: 3qdnp8g
Ceská telekomunikační inÍiastruktura a.s.. IDDS: qa7425t
RWE Distribuční sluŽb1.. s'r.o." IDDS: jnnyjs6
RWE GasNet. s.r .o.,  IDDS: rdxzhzt
Lcsy Č.R. S.p..  Sprá\ 'a toků - oblast porodí Drje. .Ie luitská. obec: Brno č.p. l3.602 00 Brntr 2
Kraj Vysočina' IDDS: ksab3eu
Obec Rovečné. IDDS: 7grbbpm
Jana Staňková. Rovečrré č.p. 223. 592 65 Ror'ečné
Bronis lav Staněk. Rovečné č.p.223.592 65 Rovečné
Štěpán Staněk. Rovečné č.p. 1. 592 65 Rovcčné
Alena Staňková. Rovečné č..p. 1. 592 65 Rovečné
Jaloslar.  Kovář '  Rovečné č'p'  l40. 592 ó5 Ror 'ečné
Maric Kovářor á. Rtlr,ečné č.p. l40. 592 ó5 Rol'ečné
Ing. Vlast imi l  P 'vtc la. Zemědě|ská Č.p.90/l9. C'erná Pole. Ó l3 00 Brno 13
lng. Veronika Pytc lor 'á.  Zemědělská Č.p. q0/ l9. C.emá Pole. ó l3 00 Brno l  3
J i tka Kovářová'  Rol,ečrré č.p. l56. 592 ó5 Rovečné
Kateřina Horká' Rovečné č,p.67 " 592 65 Rovcčné
MiloŠ Dvořák" Rovečne č.p. 2l3. 592 65 Rovečné
Jana Dvořáková. RovečIré č'p.213' 592 65 Ror elšné
.|irrlliIa Dvořáková. Ror ečné č'p. 5. 592 ír5 Rtx'ečné
Erna Samová. Ror,ečrré č.p. 7.592 ó5 Roi,eČné
Květoslava Krbcor ii. Amforová č'p. 1904ió. Praha S-Stodůlky. l 55 00 Praha 5l5
Miros|av Jančík. Ror 'ečné č.p.49.592 65 Rovečné
Miroslav Procházka. Na Cihelně č.p. 364. 593 0l Bystřice nad Pernštejnem
I"adislava Bezectná. Ror'ečnó č.p. l43. 592 65 Rovečné
Jitka Mokrá. Rovečné č.p' 144. 592 65 Rovečné
Jan Sj's. Rovečné č.p. zl8. 592 65 Rovečné
Fnler ich Slabý. Dolní Llrota č'p'  l  l8.678 0l B|ansko l
L,uboš Petera. Rtrl.ečné č.p.24,592 65 Ror,cčné
Věra Peterová. Ror.ečrié č.p. l52. 592 65 Ror.ečné
Marie Petrová' Rovečné č.p. 54' 592 65 Ror,ečné
.loseť Hrnko. I]aškova č.p. 2l52l3ó. Ž'd'ár nad Sázavou 6. 59l 0l Žďár nad Sázavou 1

Poučení účastníkú:

Proti tonruto rozhotlnu(í se IZe (]dr'olat do l.5 dnů ode dne jeho ozrránlerri ke Krajskému úřadir
kraje Vysočina. k odboru úzcmního pliinor.ání a stavebního ř1tdu ptldáním u zdejšího správního
orgáIru.
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odvoláni 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. vyhoto."'í je správní orgán na náklady irčastníka. odvoláním lze napadtrout výrokovou
část rozhodnuti. jednotlir'Ý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípuSlné.

Stavební ťrřad po dni nabytí právní nt<lci územního rozhodnutí doručí Žadateli stejnopis
písemného '''yhotoveni územního rozhodnutí opatřený doloŽkou právní ntoci spolu s ověienou
grafickou přílohtlu. stejnopis písemného vvhottlvení územního rozhodnúí opatřený doloŽkou
právní moci doruči také rnístně příslušnému obccnímu úřadu. pokud není Stavebním úřadem. a
jde-li o stavby podle $ l5 nebo 16 stavebnílro zákona. také stavebnímu úřadu příslušnému k
povoleni stavby.

Rozhodnuti má podle $ 93 odst. l stavebního záktlna platnost 2 roky. Podminky rozhodnutí o
umístění stavb'.r" p|atí po dobu trvání stavby či zaŤízení. nedošlo-li z povahv l'ěci k jejich
konzumaci.

lné. Tomá)-'!traka'*'""ui-
Poplatek:

Správní pop|atek podle zákona č. 634/2004 Sb., o spr.ilr rrích poplatcích po|oŽkr b1.| zaplacen dne
21 .  4 .20 t6 .

obdrží:
účastníci územrrílro řízerri dlc ustanovení $ 85 o<is(. 1 stavebního zákona (do r,lastních rukou)
obec Lísek. IDDS: babaó3r
E.mont, s.r.o.. IDDS: t4x3jpr

účastníci územního řízení dle ustanovení { 85 odst. 2 písm. a). b) staveb
vyhláška. eIektronická Lrřední deska)
E.oN Servisní. s.r 'o. .  RCDS Nové Město na Moral 'ě.  IDDS: Ídbdvmf
Kra.|skii spriira a ťrdrŽba siInic Vysočin1'. IDDS: 3qdnp8g
CeSká telekomtlnikačni intiastruktura a.s.. lDDS: qa7425t
RWE Distr ibuční s luŽby. s.r .o..  IDDS: jnn1' is6
RWE GasNet, s.r .o.,  IDDS: rdxzhzt
Les"v ČR, s.p.. Správa toků - oblast povodí Dyj e. .Íezuitská. obec: Bmo č.p. l.3. 602 00 Bmo 2
Kraj Vysočina. lDDS: ksab3eu
obec Rovečné. IDDS: 7grbbpm
.Iana Stariková. Ror'ečné č.p. 223. 592 65 Rovečné
Bronis lav Staněk^ Ror 'ečné č.o.223.592 65 Rolečné
Štěpán Staněk. Rct ' , .ečné č'p. 1.592 65 Rovečné
Alena Staňková. Rol 'ečrré č'p'  l .  592 ó5 Rovečné
.Iaros|ar, Kor,ář. Rovečné č.p. l40. 592 ó5 Ror,cčnó
Marie Kor,ářor 'á.  Rovečné č.p. l40.592 65 Rovečné
Ing. Vlast imit P1tela. Země<lělská e 'p '  q0/|C). Černá Pole. 6l3 00 Bmo l3
Ing. Veronika Plte lová. Zemědělská Č.p. 9U/l9. ť.erná PoIe.613 00 Brno 13
.Iitka Kovářová. Rovečné č.p. 156. 592 ó5 Ror'eČné
Kateřina Horká. I(ovečné č.n. 67. 592 65 Rovečné
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Miloš Dvořák. Rovečné Č.p. 2l3. 592 65 Ror,ečné
Jana Dvořákor.á. Rovečné č.p. 2l3. 592 65 Rovečné
Jarmila Dvořáková. Rovečné č.p. 5. 592 65 Rovečné
[:rna Sanrová. Rovečné č.p. 7. 592 65 Rovečné
Kr'ětoslava Krbcor á. Amforová č'p' l904/6. Praha 5.Stodůlk1'. l 55 00 Praha 5l 5
Mirc ls lav Jančik. Rovečné č.p..19. 592 ó5 Ror 'ečné
Miroslav Procházka. Na Cihelně č.p. 364" 593 0l Bvstřice rrad Pernštejnerrr
l,adislava Bezectná' Rovečné č.p. 143. 592 65 Rovcčné
Jitka Mokrá. Rovečné č.p. 144. 592 65 Rovečné
.Ian Sýs. Rovečné č.p.48' 592 65 Rovečné
Enter ich Slabý. l)oIní Lhota č.p. 1l8. 678 0l B|ansko l
[-uboš Petera. Rovečné č.p. 2.{. 592 65 Ror,ečné
Věra Peterová. Rovečnó č.p. l52. 592 65 Rovečné
N{arie Petrová. Rovečné č.p. 54. 592 65 Rovečné
Jt 'sc|.Hrnko. I laŠktrva Č.p.2|5J .tÓ.  Žd.ár na. l  Sázavou Ó.5t) l  ()| Žd.ár na. l  S i izavou l

oscrby s vlastriickými nebo.jinýrni věcnj'mi právy k sousednínt pozcntk[int:

parc. č. 2.53/l .  27014' 27ol3 V katastrá lním území Malé Tresné. st.  p.2|1- |3312^ 33O. |2| l1.
196 '  l 1 '+ / l , 80 ,82 ' 92 .  l 07 '  1 l 8 / l '  I 28 l 2 .  192 ,  l 5 l ,  l 40 '  l 86 ,  l 78 ,  l 9 l . 8 l '  l 5 ó '  l 06 / l '
106/2. I 93, 2.05, 122t2, 179,76. 13012, 133/l  ,  71, 84t2. 129, 103, 104, 102, 12' ,7, 112,97,
139Á, 221, 124. l8 l ,  l  r  8/2. 93, 1 83, l  r '+11. 1 28/1, 1 34, 108. 85/1, 291, 90. 231.t4, t0v.
l 13 i  l .  l 05 .  i 53 '  78 '  i ' t I .  79 , z00 ,  12 | i 2 ,  I37 t | ,266 l |^  290 .9 l ,  I82 .  pa r c .  č '  353 .  l - s0 ] i 89 .
1 585. 2531 t,  3 52n, t  67 i  1. 207 t2, I I 5t 3. 167/1 9, 1 1 7i2. I 1 6, 2241 t,  t  598 12, 2501 1. 219,
IgZi l  ,  14212. t92t3, 14tt6, tgt ,  1502t87 . 117 t1,23013. t92t5, 150214t .  ) .1511,23113, 14v1,
t68t4, 247 . 153 t4, 192t2, 362t2, 208t4, 193, 219t2, t4I il . 427 t24, 361. 246, I 502/ 16, 805/5,
|502137 , l 68 /5 .  l 54 l . { ,  l 50z l70 ,1502/30 .  19218 ,226 '  ]502/ ó9 '  |90 l1 ' 11 |12 ,  I502 l . 7 | ' l 51 '
167/12 .  1586 i2 ,  1502 , / l l .  130 ,  r502/18 .  180 i2 ,  l - s70 .  ' , | 4 t i 4 .  1502/40 .231 t2 ,  180/1 ,192 ,6 ,
I |5 l2 ' 230 l z ,  l 82 ,  359 ,  181/5 '  349/2 '  21ó '  805/ ó ,  |52 i2 . , 24212 ,224 i2 ,  |9217 ,23413 ,  |9214 ,
I 502/39. 36'7 t20,364t4, l  78, 215, 306t19.231t2,253t2.232,220t ' ,7 ,  1584,218. t9zt9.
142t3.208i l ,15311,t502i72, 1502192, l4 l/5, 190/5, 155, 154/1, 138, 16712, 136, 1502112,
16\7 ,166 t2 .250 t2 ,  141 t3 .221  t2 ,  140 ,137 i1 ,188/2 ,  183 i2 .  192/11 ,427/38 ,168/1 ,1502/67 .
120/5 .367118 .  168/3 .  l 42 i l .  14912 ,  1592 i1 .24213 ,1502 i29 ,150 ,  1502/28 .  1502142 ,  176 .
152/1 ,  l 8 t1 t ,367/8 ,  1502191 ,  24215 ,  t615 ,1502/88 ,  r54 /3 .  367/13 ,  24515 ,3061 t8 ,24512 ,
n7 , r53 i3 ,251 ,115/4 ,352 t2 , t56014 ,208/6 ,  l 5 l 7 /38 ,349 t6 ,25313 ,150213 t ,24214 ,
367 t21 .230 i l , 166/3 ,  l l 5 /1 ,22016 ,233 ,1579 t2 ,  13111 ,22012 ,24517 ,21013 .252 ,222 i1 ,
139. 357. 23114.217 .367l)5 '  |556123. 2l0/1 v katastrá l l lím úzerní Rovečné

osoby s v|astnickjmi nebo jinýrni lěcnými prár 1. k sousedníln star'bám:

Rovečné č.p. 173. č.p. 225. č.p'  9. č.p. .{ó. č.p. 10. č.p. 53. č.p. 43. č.p. 62' č.p. 8 '  č.p. 96. č.p.
155 .  č 'p .  l 20 .  č .p .64 .  č .p -  l 5 l .  č .p .  144 .  č .p .  l 52 .  č .p .  7 . { '  č .p .  122 '  č .p .  l 00 .  č .p .  86 .  č .p .  |56 .
č.p. l63. č.p. 99' č.p. 143. č.p. 8l .  č.p.4. č.p. 57. č.p. 63. č.p. 72. č.p. 88. č.p. 50' č.p. 49' č.p.
l l .č .p .93 .č 'p .  l 17 .č .p .47 .č .p .  1 ' l 8 .č .p .226 .č .p .  l 46 .č 'p .3 .č .p .  l 3 .č 'p .40 .č .p .41 .č .p .
l 2 .  č .p .  ó9 .  c . . p .  5 l .  č .p .  52 .  č .p .  78 .  č 'p .  l 58 .  č .p .2 .  č .p . . l 2  a  č 'p .  l 45

dotčené správní úřad,v
N,lěstský úřad B-v'střice nad Pernštejnem. odbor Životního prostředí. Příční č'p. 405. 593 0l
Bl'střice nad Penštejr.rem
Městský úřad B1'střice nad Perrrštcjnem. odbor doprar'1, a SLl. l,říČní č.p. 40's. 593 0l Bystřice
nad Pernšteinem
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Tato veřejná v1'h|áška musí být vyvčšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách
Městského úřadu Bystřicc nad Pemštejnem a obecního úřadu Rovečné. l5. den je posledním
dnern oznámení. Pcl sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě v"lvěšení potvrzené vrátit zpět
Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnenr. odboru územního plánování a stavebnímu úřadu.

2 i  ,05,2015
Vvvěšeno dne: Sňato dne:

Současně úřad pro vy'věšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje. Že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovcní $ 25 odst.2
zákona č.500/2004 Sb. (správní řád).

Podpis oprávněné osoby. potvrZujicí vyvěšení
vyvěšeni
razítko

Podpis oprávněné osoby, potvrzující

razítko
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