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E.ON. Distribuce, a.s.,F.A, Gerstnerova 21516, 370 49 České Budějovice

ÚZEMNÍ SOUHLAS Č. 27/09

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování. jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písln. g) zákona č. ] 83/2006 Sb., o úzeln[lírj) plánováni a slav¢bl1írn řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dálc jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. ] a 2 stavebního zákona
oznáinení o záměru umístčni stavby, které dne 26.10.2009 podala společnost EN ERG-SERVIS a.s. Brno,
Lplnolnocněná společností E.ON. Distribuce, a.s.,F.A, Gcrstnerova 21516, 370 49 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

souhlas s umístěním stavby

Liniová stavba - nadzemní vedeni NN, přeložka trasy v rámci dotčených pozem kú
(dále .jen "stavba") na pozemku parč. č. 2766/8, p. p. k. 1782/52 v katastrálníin území Knčžpok u

Uherského llradiště.

stáva.jicí nadzctnní vedení NN mezi stožáry č. 121 a 124 v k.ú. Kněžpolc bude z důvodu výstavby
chodníku přeloženo. Nové stožáry budou umístěny cca l m od stávajících stožárů za oploccl)í. Trasa bude
vedena po stejnC parcele jako stávající. Na novC stožáry bude pře[nistěn vodič AES 4X95+25 a svítidla
veř.osvěl|ení.'

7áměr splňujc všechny podmínky podle § 96 odst. l stavebního zákona:

- je v zastavčnCm úzeini nebo v zastavitelné ploše
- poIněl"y v území se podsratnč ncnjční
- 7áměľ' nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou in ťřas|ruktL]ru
- závazné stanovisko dôtčeného orgánu neobsahuje podníinky
- závazným stanoviskem dotčcnCho orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzeni z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu
Splnčnaje podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžadu,je stavební povolení ani ohlášení podle písin. a)
Poučení:
Územní souhlas pIati 12 měsíců odc dne jeho vydání. Územní souhlas s Llmístěni]11 stavby pozbývá
platnosti, nebyla-li v této lhůtč podána žádost o stavební povolcni, ohlášeni nebo žádost o jiné rozhodnuti
podle tohoto zákona nebo podobnC rozhodnuti podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební
nebo jiné povolovací řízeni po lhůtč platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost
zaínítnuta.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladnč poté, co jej oznátnil, byla vyvěšena na veřejně
přísiupnCm místě u stavby nebo pozelnkll, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 3 O dnů.

Ing. Marcela Uherková
vcdouc"í odboru výstavby a úzcínniho plánování
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
a) identifikace stavby:

n ^-Ĺ1
ČÍSLO STAVBY E.ON: X.14.SB-6509-048

NÁZEV STAVBY: KNĚŽPOLE, CHODNÍK U FIRMY KOVOP - PŘELOŽKA NN," "" " "

,
MÍSTO STAVBY: KNĚŽPOLE

KRAj: ZLĹNSKÝ

STAVEBNĹK: E.ON DISTRIBUCE, A.S., F.A.GERSTNERA 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Autor|zovaný PROjEKTANT: ING. IGOR BALÁK

DRUH STAVBY: ĽlNIOVÁ - NADZEMNÍ VEDENÍ NN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMĹ KNĚŽPOLE U UH. HRADIŠTĚ

způsob PROVEDENÍ STAVBY: dodavatelsky

TERMÍN DOKONČENÍ: 12/2009

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

projektová dokumentace řeší změnu trasy stávajicího nadzemního vedení NN z důvodu výstavby
chodníku u firmy KOVOP v Kněžpoli.

stávající nadzemní vedení NN mezi stožáry č. 121 až 124 v obci Kněžpole bude z důvodu
plánované výstavby chodníku poblíž areálu firmy KOVOP přeloženo do nové trasy mimo plánovaný
chodník. Nové stožáry budou umístěny cca Im od stávajících stožárů za oplocení. Nové stožáry i
trasa vedeni budou na stejné parcele jako vedení demontované, a to na p.č. 1782/52 v k.ú.
Kněžpole. Na nové stožáry bude přemístěn stávajÍcÍ vodič aes 4X95+25 a svítidla veřejného
osvětleni.

b) charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba je umístěna převážně mimo zastavěné území v katastru onci Hodonice a Krhovice.

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: 1782/52, VLASTNÍK OBEC KNĚŽPOLE

c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:

STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM:

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Součást distribučního vedení NN v pobci Kněžpole. Na jiné sitě technického vybaveni nebude
stavba napojena.
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d) požadavky dotčených orgánů:

Č v. Název a adresa vyjáÉ'ření l Požadavky

1 Obec Kněžpole

2 Telefonica 02 1 17480/09/MZL před realizací provést vytýčení, zemní
/M00 práce provádět ručně

3 Jihomoravská plynárenská a.s. před realizaci provést vytýčení

4 Slovácké vodárny a kanalizace Uh. . . . ..Hradiště pred reahzaci provest vytyčeni

e) obecné požadavky na výstavbu:
Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998Sb (502/2006Sb), tak

aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

1) podmínky regulačního plánu:
Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) doba výstavby, popis postupu výstavby:

TERMÍN ZAHÁjENÍ: 11/2009

TERMÍN DOKONČENĹ: 12/2009

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

Navržen je následující postup prací s ohledem na minimální omezení odběratelů elektrické energie
a s ohledem na minimalizaci škod na pozemcích.

· Prostorové a výškové vytýčení stavby
" Vytýčení podzemních sítí
· Zemní práce pro stožáry NN
· Osazení stožárů NN
· Přerrňstění vodičů na nové stožáry
" Revize
· Uvedeni celé stavby do trvalého provozu
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