MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
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Telefon:
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9. září 2019
Ivo Rohovský
566 781 203
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E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1

Územní souhlas
Dne 9.9.2019 podal E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice 1, v zastoupení ELprojekty, s.r.o., IČO 29311501, Náměstí č.p. 80/4, 594 01
Velké Meziříčí (dále jen „oznamovatel“) oznámení záměru:
"Černá, lokalita 9RD, p.č.448/10-11,OBEC"
(dále jen „záměr“) na pozemcích pozemkové parcely číslo 448/10, 448/11, 448/19, 448/21, 448/22, 448/23,
448/24, 448/25, 448/26, 448/27, 448/28, 457/35, 457/44, 457/149, 740/3, 740/5, 741/1, 744 v katastrálním
území Černá.
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle ustanovení § 96 stavebního zákona a § 15
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů oznámený záměr a na základě tohoto posouzení, podle § 96 odst. 4
stavebního zákona vydává
územní souhlas.
Záměr obsahuje:
Rozšíření sítě distribučního vedení NN v nové lokalitě pro výstavbu rodinných domu „OBYTNÝ SOUBOR
ARNOLECKÁ“. Nové kabelové vedení NAYY 4x95 pro budoucí lokalitu 9RD bude připojeno do stávající
smyčkovací skříně SS 200NK na hranici parcel 457/39 a 457/40 a bude vedeno do nové rozpojovací skříně
SR 442/NV, R764617. Z nové rozpojovací skříně SR 442/NV, R764617 bude vedeno nové kabelové vedení
NAYY 4x95 přes čtyři smyčkovací skříně do nové rozpojovací skříně SR 542NV, R764618. Z nové
rozpojovací skříně SR 542NV, R764618 budou vedena dvě kabelová vedení NAYY 4x95, které budou
kabelovými spojkami napojeny na stávající kabelové vedení NAYY 4x95, které vede z rozpojovací skříně
SR 422NK, R743886. Nová pojistková skříň bude sloužit pro připojení nových HDV budoucích odběratelů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Záměr splňuje podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:
-

je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše

-

poměry v území se podstatně nemění

-

záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Územní souhlas lze, podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, vydat v případech záměrů, pro které:
-

není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínka § 96 odst. 2 stavebního zákona je splněna, protože se jedná o:
-

stavební záměr uvedený v § 103, odst. 1 písm. e) bod č.5 stavebního zákona,

Podmínky § 96 odst. 3 stavebního zákona byly žadatelem splněny.
Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených
v ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení územního
řízení. Na základě toho stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby.
Poučení:
Územní souhlas platí, podle § 96 odst. 8 stavebního zákona, 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti
nelze prodloužit.
Územní souhlas nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.
Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po
uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

vedoucí odboru
Ing.Antonín Kozina
Za správnost vyhotovení:
Ivo Rohovský
odbor výstavby a regionálního rozvoje
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 500,- Kč (Za vydání územního souhlasu se stanovuje
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě
500,- Kč byl uhrazen dne 26.08. 2019.
Příloha (pouze pro stavebníka):
Ověřená dokumentace.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Josef Pavlíček, Velký Beranov č.p. 117, 588 21 Velký Beranov
Luboš Pavlíček, Velký Beranov č.p. 30, 588 21 Velký Beranov
Jitka Krejzlová, Černá č.p. 114, 594 42 Měřín
Jitka Sekničková, Černá č.p.114, 594 42 Měřín v zastoupení Jitkou Krejzlovou,Černá č.p. 114, 594 42 Měřín
Daniel Seknička, Černá č.p. 114, 594 42 Měřín v zastoupení Jitkou Krejzlovou,Černá č.p. 114, 594 42 Měřín
Marta Špačková, Černá č.p. 72, 594 42 Měřín
Iveta Faltýnková, Černá č.p. 113, 594 42 Měřín
Datová schránka:
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1 v zastoupení ELprojekty, s.r.o., Náměstí č.p. 80/4, 594 01 Velké Meziříčí, DS: PO, gyjaqzh
Obec Černá, Černá č.p. 87, 594 42 Měřín, DS: OVM, rebbgxx
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Digitálně podepsal Ivo Rohovský
Datum: 09.09.2019 16:08:11 +02:00
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