MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor stavebního řádu
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Č.j.
Vyřizuje :

S-MUTI/5684/2021/OSŘ/Cí
MUTI 10338/2021
Oprávněná úřední osoba:
Cíková Petra

V Tišnově, 31.03.2021
Tel.: 549 439 754

E-mail : petra.cikova@tisnov.cz

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a
§ 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) , v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"), kterou dne 10.02.2021 podala společnost
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje společnost
ZAME servisní, s.r.o., IČO 24155969, Na příkopě 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

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

rozhodnutí o umístění stavby

"Kabelové vedení el. energie NN"
Tišnov, Kloučůvka, rozš. NNk, p.č. 1516/9-16
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 964 (vodní plocha), parc. č. 2157/2 (ostatní plocha), parc. č.
2157/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Drásov, parc. č. 1514 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1516/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/8 (trvalý travní porost), parc. č.
1516/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/11 (zahrada), parc. č. 1516/13 (trvalý travní porost), parc. č.
1516/16 (trvalý travní porost), parc. č. 2383 (vodní plocha) v katastrálním území Tišnov.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba technické infrastruktury. Jedná se o rozšíření distribuční sítě el. energie NN
pro zahrádkářskou kolonii, lok. Kločůvka, dojde k výstavbě nového zemního kabelového vedení NN
včetně pojistkových skříní pro připojení nových odběratelů. (Bude provedena rekonstrukce
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venkovního vedení NN ve stávající trase (na parc.č. 2352/23 a st. 345/1 v k.ú. Tišnov), která
nevyžaduje územní rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu.)
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 964, parc. č. 2157/2, parc. č. 2157/3 v katastrálním
území Drásov, parc. č. 1514, parc. č. 1516/1, parc. č. 1516/6, parc. č. 1516/8, parc. č. 1516/9, parc.
č. 1516/11, parc. č. 1516/13, parc. č. 1516/16, parc. č. 2383 v katastrálním území Tišnov, jak je
zakresleno na situaci stavby - nový stav, výkres č. D.3 z listopadu 2020, který vyhotovil Ing. Roman
Krkoška, ČKAIT 1005679, a který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Určení prostorového řešení stavby:
Ze stávajícího sloupu č. 130 (parc.č. 1514 v k.ú. Tišnov) bude sveden kabel přes novou skříň
SV101/NS na kabel NAYY-J 4x95 mm2, který povede v zeleni a řízeným protlakem pod potokem
Lubě (parc.č. 2383 v k.ú. Tišnov) na druhý břeh. Kabel poté vede okolo oplocení jednotlivých
zahrádek a smyčkuje nové přípojkové skříně SS200/NK v počtu 5 ks, které jsou umístěny v oplocení
zahrádek. Každá skříň je určena pro 2 odběratele - dvě zahrádky. Kabelové vedení následně
smyčkuje ještě skříň SS100/NK (na parc.č. 2157/2 v k.ú. Drásov) a poté je kabelové vedení
ukončeno v poslední skříni na zahrádce parc.č. 2157/3 v k.ú. Drásov.
Nové zemní kabelové vedení NN kabelem 1-NAYY-J 4x95 mm2 – délka trasy 291 m, (1 x rozpojovací
skříň na sloupu SV101/NS; 2 x přípojková skříň, pilíř SS100/NK; 5 x přípojková skříň, pilíř SS200/NK)
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou jsou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.
II.

Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a grafickou přílohou tohoto
rozhodnutí, kterou vypracoval v listopadu 2020 Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679, jež obsahuje
situační výkres v měřítku katastrální mapy 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
2. Bude zpracována dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Při umístění a provádění stavby bude dodrženo začlenění stavby do území, zachování civilizačních,
kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
5. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a přípojek.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník písemně
před zahájením prací zdejšímu stavebnímu úřadu.
8. Realizace stavby nesmí znemožnit provoz a obecné užívání stávajících veřejně přístupných
komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
9. Stavebník, nebo zhotovitel stavby provede při realizaci stavby preventivní opatření směřující
k zabránění vzniku škody třetích osob. V případě způsobení takové škody je ten, kdo ji způsobil,
povinen škodu nahradit dle platných soukromoprávních předpisů.
10. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením užívání stavby požádá dle ustanovení § 122
stavebního zákona stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Dokončenou stavbu lze užívat
na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, nebo kolaudačního rozhodnutí
dle § 122a stavebního zákona.
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12. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru
životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45097/2020, č.j. MUTI 47763/2020/OŽP/NaJ ze dne
08.12.2020:
Dle vyjádření správce toku – Lesů ČR, s.p.:
- Stavbou nebudou dotčeny pozemky Lesů České republiky, s.p.
- Výstavbou kabelu NN k rekreačním chatám nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č.
254/2001 Sb., v platném znění a správce nebude odpovídat za škody vlivem velkých vod.
- Při souběhu kabelu NN s tokem Lubě a umístění přípojkových skříní pro jednotlivé odběratele je
nutno vést (umístit) minimálně 1 m od břehové hrany toku. Jelikož kabel nelze umístit dále od
břehové hrany vodního toku, bude kabel dostatečně ochráněn tak, aby snesl zatížení stavebních
strojů a to min. na 20 tun. Projektová dokumentace bude takto doplněna o vzorový výkres tohoto
opevnění.
- Křížení s tokem Lubě bude provedeno protlakem, kdy kabel bude umístěn v chráničce, která bude
zatažena 6 m od hrany toku a bude provedena 1,2 m pod niveletou toku.
- Lesy ČR, s.p. budou přizváni ke kontrole podmínek tohoto vyjádření.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu
ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich
splachování do koryta vodního toku.
- Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků ropných látek z použitých mechanizmů a
cementových látek do vodního toku.
Dle vyjádření správce povodí – Povodí Moravy, s.p.:
- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami
ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými
produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru životního
prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45096/2020, č.j. MUTI 47438/2020/OŽP/Va ze dne 07.12.2020:
Vyjádření se vydává za podmínky, že v rámci další přípravy uvedené stavby a při její realizaci
zabezpečí investor zájmy ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 4 a 8
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména splní následující podmínky:
- Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrogeologické poměry v území. Na
vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena
funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích.
- Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemci dotčených zemědělských pozemků a
opatří si jejich souhlasy.
- Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním
ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 m.
- Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně
oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou,
a tím k jejímu znehodnocení.
- Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.
14. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru
životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45098/2020, č.j. MUTI 46603/2020/OŽP/Štv ze dne
02.12.2020:
- Stavba bude umístěna dle doloženého situačního zákresu.
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Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochranně lesních pozemků, zejména těch
uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
- V průběhu stavby nesmí být blízké lesní pozemky jakýmkoliv způsobem poškozeny nebo používány
jako staveniště či skládka materiálů nebo odpadů vzniklých v průběhu prací.
- Umístěním stavby vlastníci lesních pozemků dotčených stavbou nezodpovídají ve smyslu ustanovení
§ 22 lesního zákona za škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů,
sesuvem půdy a jinými přírodními živly.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesů ČR, s.p., správy toků Povodí Moravy č.j.
LCR0043543/2020 ze dne 09.11.2020.
15. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru
životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45095/2020, č.j. MUTI 49620/2020/OŽP/HR ze dne
21.12.2020:
a) stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební
pozemky nebo zařízení staveniště,
b) stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění
oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo
odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství.
16. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru
územního plánování pod spis.zn. S-MUTI 45100/2020/OÚP, č.j. MUTI 787/2021/OÚP/DA/DK ze dne
07.01.2021:
Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k záměru s názvem „Kabelové a
venkovní rozvody NN“, kterou předložila společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, která je zastoupena společností ZAME servisní, s.r.o., Na Příkopě 958/25,
110 00 Praha, dne 20.11.2020 orgánu územního plánování, podle ověřené grafické přílohy: E.1
Zákres do katastrální mapy 1:500.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. pod zn. P11356-26074608
ze dne 12.10.2020:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází – nadzemní vedení VN, distribuční stanice
VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční
soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích
ochranného pásma trvale informováni.
-
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c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné
trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu
ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení
kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 602 563 438, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.
d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak.
e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ….), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme
při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
g) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN
EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a/ zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b/ provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c/ u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d/ u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti 6t.
j) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny
v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů
předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
n) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 225 577.
18. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic JMK, p.o.k. pod zn. 19 092/2020 – ÚVO/DoZd
ze dne 02.11.2020:
Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rozšíření rozvodné sítě nízkého
napětí v obci Tišnov. Bude částečně provedena rekonstrukce venkovního vedení ve stávající trase.
Trasa vzdušného vedení kříží silnici II/379 p.č. 2352/23 k.ú. Tišnov v km cca 19,621 ve směru
staničení. Dále je trasa vedena mimo pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
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Stavbou vzdušného vedení bude dotčen pozemek Jihomoravského kraje, a to: 1) p.č. 2352/23 k.ú.
Tišnov, 2) silnice II/379 Velká Bíteš-Tišnov-Lipůvka-Blansko-Vyškov.
K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:
-

vzdušné (venkovní) vedení bude minimálně 6 m nad silnicí,

-

stavbou nesmí být poškozeno těleso silnice,

-

v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, v případě znečištění silnice
v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,

-

o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt
tel.: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,

-

dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení
protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, se zástupcem prováděcí firmy.
SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku za účelem kontroly
prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede
záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých
vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
Výše uvedenou stavbou nesmí vzniknout žádné škody na majetku JMK ani nesmí být zasaženo do
naší stavby „II/379 Tišnov-Drásov, I.E.T.“. Stavba byla financována z programu IROP. Výše uvedená
stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající
zárukou stavby.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona:
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov 1
Městys Drásov, Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
Jana Al-Dury, Pod Slavičkou č.p. 1524/10, 664 34 Kuřim
Pavel Bartoš, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Hana Bartošová, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Jaroslava Čechová, Halasova č.p. 994, 666 03 Tišnov 3
Marie Drlíková, Králova č.p. 1742, 666 01 Tišnov 1
Marie Gajdošíková, Melek č.p. 183, 95201 Melek, Slovakia
Marie Gondová, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Hovorka, Cihlářská č.p. 812, 666 03 Tišnov 3
Miroslav Chadima, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Marie Chadimová, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Radomil Janoušek, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Marcela Janoušková, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Sandra Janoušková, Lomnička č.p. 109, 666 01 Tišnov 1
Eva Klepárníková, Hornická č.p. 1528, 666 03 Tišnov 3
Jana Konečná, Osvobození č.p. 1651, 666 01 Tišnov 1
Vít Kulhánek, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Barbora Kulhánková, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Helena Kundrátová, Hrachovec č.p. 12, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Libra, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Marie Librová, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Jaroslav Matula, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Valentina Matulová, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Dana Nepejchalová, Mánesova č.p. 1581, 666 03 Tišnov 3
Jiří Pestr, Trnec č.e. 52, 666 03 Tišnov 3
Ing. Martin Pilný, Květnická č.p. 1637, 666 01 Tišnov 1
Ivona Podzimková, Senorady č.p. 77, 675 75 Mohelno
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Petr Randa, Jasanová č.p. 2075/28, 678 01 Blansko 1
Tomáš Spíchal, Halasova č.p. 993, 666 03 Tišnov 3
Michal Svoboda, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Ing. Milada Svobodová, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Milada Šilhová, Květnická č.p. 1634, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jiří Tauš, U stadionu č.p. 954/17, 664 34 Kuřim
Josef Toman, Čebínská č.p. 120, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Ing. Ivo Tomečka, Seifertova č.p. 1893/8, 586 01 Jihlava 1
Lubomír Truhlář, Kelč č.p. 139, 756 43 Kelč
Jana Truhlářová, Kelč č.p. 282, 756 43 Kelč
Lucie Válková, Na Loučkách č.p. 1221/1, 664 34 Kuřim
RNDr. Milena Vespalcová, Kachlíkova č.p. 886/8, Bystrc, 635 00 Brno 35
Milan Zavilla, Tišnovská č.p. 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3

Odůvodnění:
Dne 10.02.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo
dle § 44 správního řádu zahájeno územní řízení.
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků a záměr zasahuje do území 2 obcí (Tišnov, Drásov),
postupoval stavební úřad podle § 87 odst. 3 stavebního zákona, přičemž oznámení o zahájení řízení a
další úkony v řízení doručoval veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě
do vlastních rukou doručoval stavební úřad dotčeným orgánům a účastníkům podle § 85 odst. 1 a 2
písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení
o zahájení řízení a dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Stavební úřad veřejnou vyhláškou oznámil opatřením ze dne 23.02.2021 pod č.j. MUTI 7796/2021
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení
§ 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry
v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a současně stanovil, že ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
svá závazná stanoviska. Účastníci řízení ani dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné
námitky ani závazná stanoviska.
Účastníkům byla následně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním
rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to opatřením ze dne 23.02.2021 pod č.j.
MUTI 7796/2021, doručovaným veřejnou vyhláškou. Žádný z účastníků tohoto práva nevyužil a
k podkladům rozhodnutí se nevyjádřil.
Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady
dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými
v tomto ustanovení.
Záměr žadatele je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. a) stavebního zákona v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.
Rozvodné energetické vedení umístěné pod zem je v souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Záměr je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. b) stavebního zákona také v souladu s požadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť neklade nové nároky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, vyjma předmětné stavby, přičemž podmínky dotčení ochranných a
bezpečnostních pásem jsou zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí na základě vyjádření jednotlivých
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, které jsou konkrétně označeny níže v textu.
Na základě posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 90, odst. 1, písm. c) stavebního zákona dospěl
stavební úřad na základě vydaných závazných stanovisek popř. vyjádření dotčených orgánů k závěru, že
záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a to MěÚ
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Tišnov, odboru životního prostředí a MěÚ Tišnov, odboru územního plánování, vydaných podle
zvláštních právních předpisů, přičemž podmínky vyplývající z níže konkrétně označených závazných
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů jsou zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí. Dále je možné
konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit rozpory mezi správními orgány, příp. dotčenými
orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona, nebo vést dohodovací řízení mezi těmito orgány
ve smyslu § 136 odst. 6 správního řádu.
V souladu s ustanovením § 184a odst. 1 stavebního zákona, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo
stavby dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. V případě navrhovaného záměru vedení
distribuční sítě NN se postupuje dle § 184a odst. 3 stavebního zákona a souhlas vlastníka pozemku nebo
stavby se nedokládá, jelikož je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný
stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Zde konkrétně je stanoven účel vyvlastnění
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaný záměr je v souladu s Územním plánem Tišnov (nabyl účinnosti dne 24.09.2016) a Územním
plánem Drásov (nabyl účinnosti dne 14.01.2009) a také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního
plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona) je záměr v souladu se stanovenými podmínkami
pro provedení změn v území, zejména co se týče veřejného zájmu na provedení veřejné infrastruktury a
na její hospodárné využívání, jak je uvedeno v závazném stanovisku Odboru územního plánování, MěÚ
Tišnov pod spis.zn. S-MUTI 45100/2020/OÚP, č.j. MUTI 787/2021/OÚP/DA/DK ze dne 07.01.2021.
Ve smyslu § 103 odst. 1, písm. e) stavebního zákona provedení stavby nepodléhá vydání stavebního
povolení ani vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Stavební úřad v souladu
s § 90 odst. 2 stavebního zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Lze konstatovat, že
pokud bude stavba realizovaná v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí, nebude mít stavba negativní
vliv na okolí. Splnění podmínek tohoto rozhodnutí a ověření vlastností realizované stavby provede
stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci kolaudace stavby v souladu s § 119 a násl.
stavebního zákona, k čemuž stanovil ve výroku II. podmínku č. 11 tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu
se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Podkladem pro rozhodnutí byla následující závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vy vyjádření dotčených
orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury:
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření pod spis.zn. S-MUTI
45094/2020, č.j. MUTI 49613/2020/OŽP/HR ze dne 21.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady
pod spis.zn. S-MUTI 45095/2020, č.j. MUTI 49620/2020/OŽP/HR ze dne 21.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko-souhlas dle ustanovení § 17
vodního zákona pod spis.zn. S-MUTI 45097/2020, č.j. MUTI 47763/2020/OŽP/NaJ ze dne
08.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, vyjádření k návrhu trasy pod spis.zn. S-MUTI
45096/2020, č.j. MUTI 47438/2020/OŽP/Va ze dne 07.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska zájmů chráněných
lesním zákonem pod spis.zn. S-MUTI 45098/2020, č.j. MUTI 46603/2020/OŽP/Štv ze dne
02.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, závazné stanovisko pod spis.zn. S-MUTI
45100/2020/OÚP, č.j. MUTI 787/2021/OÚP/DA/DK ze dne 07.01.2021;
- Městys Drásov, vyjádření pod zn. MEDR 1113/2020 ze dne 03.12.2020;
- Lesy České republiky, s.p., vyjádření pod spis.zn. LCR0043543/2020, č.j. LCR952/005819/2020 ze dne
09.11.2020;
- Povodí Moravy, s.p., vyjádření pod zn. PM-41770/2020/5203/IN ze dne 30.10.2020;
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E.ON Distribuce, a.s., vyjádření pod zn. P11356-26074608 ze dne 12.10.2020;
CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 782683/20 ze dne 08.10.2020;
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., vyjádření pod zn. 5002237634 ze dne 08.10.2020;
Vodárenská akciová společnost, a.s., vyjádření pod č.j. BV/5123/2020-Bal ze dne 12.10.2020;
Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., vyjádření pod zn. 19 092/2020 – ÚVO/DoZd ze dne 02.11.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.
Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona
žadatele, společnost EG.D, a.s., kterou zastupuje společnost ZAME servisní, s.r.o.
Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona Město Tišnov a
Městys Drásov, jako obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Stavební úřad pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Město
Tišnov, Městys Drásov, Janu Al-Dury, Pavla Bartoše, Hanu Bartošovou, Jaroslavu Čechovou, Marii
Drlíková, Marii Gajdošíkovou, Marii Gondovou, Josefa Hovorku, Miroslava Chadima, Marii Chadimovou,
Sandru Janouškovou, Evu Klepárníkovou, Janu Konečnou, Víta Kulhánka, Mgr. Barboru Kulhánkovou,
Helenu Kundrátovou, Josefa Libru, Marii Librovou, Jaroslava Matulu, Valentinu Matulovou, Danu
Nepejchalovou, Jiřího Pestra, Ing. Martina Pilného, Ivonu Podzimkovou, Petra Randu, Tomáše Spíchala,
Michala Svobodu, Ing. Miladu Svobodovou, Miladu Šilhovou, Ing. Jiřího Tauše, Josefa Tomana, Ing. Iva
Tomečka, Lubomíra Truhláře, Janu Truhlářovou, Lucii Válkovou, RNDr. Milenu Vespalcovou, Milana
Zavilla, jako vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.
Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Radomila Janouška,
Marcelu Janouškovou, Lesy ČR, s.p. a společnost EG.D, a.s. jako toho, kdo má jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť není sám žadatelem.
Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona vlastníky sousedních
pozemků, tj. parc.č. 1516/7, 1516/10, 1516/12, 1516/14, 1516/15 a 2352/23 v katastrálním území
Tišnov, jejíž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. U záměrů zasahujících do území několika obcí se tito
účastníci v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení
stavby.
Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona
o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let, z důvodu majetkoprávního
vypořádání. Výše uvedená stavba se uskutečňuje ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínky rozhodnutí
o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu, MěÚ Tišnov, Odboru stavebního řádu.
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
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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, jde-li
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Cíková Petra v.r.
referent Odboru stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a Městyse
Drásov, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno dne: ……………………………………………………...
sňato dne: ……………………………………………………...
Razítko a podpis oprávněné osoby:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 12.02.2021.
Příloha:
Situace stavby-nový stav, výkres č. D.3 z 11/2020, který vyhotovil Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679.
Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou):
ZAME servisní, s.r.o., IDDS: kak5irr
sídlo: Na příkopě č.p. 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
zastoupení pro: E.GD, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Tišnov, Odbor SMKS, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov 1
Městys Drásov, IDDS: 9qaataw
sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
Dotčené orgány (do vlastních rukou):
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1
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Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Jana Al-Dury, Pod Slavičkou č.p. 1524/10, 664 34 Kuřim
Pavel Bartoš, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Hana Bartošová, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Jaroslava Čechová, Halasova č.p. 994, 666 03 Tišnov 3
Marie Drlíková, Králova č.p. 1742, 666 01 Tišnov 1
Marie Gajdošíková, Melek č.p. 183, 95201 Melek, Slovakia
Marie Gondová, Písečná č.p. 1160, Valašské Meziříčí, 757 01 Vsetín
trvalý pobyt: Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Hovorka, Cihlářská č.p. 812, 666 03 Tišnov 3
Miroslav Chadima, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Marie Chadimová, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Radomil Janoušek, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Marcela Janoušková, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Sandra Janoušková, Lomnička č.p. 109, 666 01 Tišnov 1
Eva Klepárníková, Hornická č.p. 1528, 666 03 Tišnov 3
Jana Konečná, Osvobození č.p. 1651, 666 01 Tišnov 1
Vít Kulhánek, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Barbora Kulhánková, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Helena Kundrátová, Hrachovec č.p. 12, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Libra, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Marie Librová, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Jaroslav Matula, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Valentina Matulová, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Dana Nepejchalová, Mánesova č.p. 1581, 666 03 Tišnov 3
Jiří Pestr, Trnec č.e. 52, 666 03 Tišnov 3
Ing. Martin Pilný, Květnická č.p. 1637, 666 01 Tišnov 1
Ivona Podzimková, Senorady č.p. 77, 675 75 Mohelno
Petr Randa, Jasanová č.p. 2075/28, 678 01 Blansko 1
Tomáš Spíchal, Halasova č.p. 993, 666 03 Tišnov 3
Michal Svoboda, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Ing. Milada Svobodová, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Milada Šilhová, Květnická č.p. 1634, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jiří Tauš, U stadionu č.p. 954/17, 664 34 Kuřim
Josef Toman, Čebínská č.p. 120, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Ing. Ivo Tomečka, Znojemská č.p. 2571/31, 586 01 Jihlava 1
trvalý pobyt: Seifertova č.p. 1893/8, 586 01 Jihlava 1
Lubomír Truhlář, Kelč č.p. 139, 756 43 Kelč
Jana Truhlářová, Kelč č.p. 282, 756 43 Kelč
Lucie Válková, Na Loučkách č.p. 1221/1, 664 34 Kuřim
RNDr. Milena Vespalcová, Kachlíkova č.p. 886/8, Bystrc, 635 00 Brno 35
Milan Zavilla, Tišnovská č.p. 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Jezuitská č.p. 13/14, Brno-město, 602 00 Brno 2
Účastníci dle § 85 odst. 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední
deska):
U záměrů zasahujících do území několika obcí se tito účastníci v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Jsou to vlastníci sousedních pozemků: 1516/7, 1516/10, 1516/12, 1516/14, 1516/15 a 2352/23
v katastrálním území Tišnov.
Vypraveno dne:

