MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor stavební úřad
17. listopadu 411/3
743 01 Bílovec

NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MBC/14497/21/SÚ/voj 2333/2021

DATUM:

17. ledna 2022

Vladislava Vojkůvková
556 312 180
vladislava.vojkuvkova@bilovec.cz

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 28.5.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., (IČO 24729035), Teplická č. p.
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupena na základě plné moci společností PROFI
EMG s.r.o., (IČO 49285203(, Teplého č. p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, u MěÚ
Bílovec, odboru stavební úřad, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: IE-128006371,V651/652 Odbočka Studénka, SO 01 Venkovní vedení 110 kV na pozemku: parc.č.
2227/11, 2227/12, 2227/14, 2250/3, 2250/6, 2250/7, 2250/8, 2250/12, 2265/29, 2265/30, 2823,
2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2919, 2921, 2925, 2926, 2927,
2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056, 3078, 3081, 3094, 3096, 3105, 3109 v kat. území
Butovice, na pozemku: parc.č. 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/10, 891/13, 891/14, 891/15, 891/28,
891/29, 891/34, 2070/1, 2070/10, 2231/18, 2238, 2322, 2323, 2328, 2344, 2347, 2351, 2354, 2365,
2366, 2369, 2370, 2371, 2377, 2381, 2388, 2392 v kat. území Pustějov, na pozemku: parc.č. 4830,
4832, 4843, 3910/3, 4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4841, 4842 v kat. území Bílov. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.1, písm. c) a e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), dle § 2b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a jako místně
příslušný stavební úřad dle ust. §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a
na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
IE-12-8006371,V651/652 Odbočka Studénka, SO 01 Venkovní vedení 110 kV na pozemku:
parc.č. 2227/11, 2227/12, 2227/14, 2250/3, 2250/6, 2250/7, 2250/8, 2250/12, 2265/29, 2265/30,
2823, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2919, 2921, 2925, 2926, 2927,
2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056, 3078, 3081, 3094, 3096, 3105, 3109 v kat. území
Butovice, na pozemku: parc.č. 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/10, 891/13, 891/14, 891/15, 891/28,
891/29, 891/34, 2070/1, 2070/10, 2231/18, 2238, 2322, 2323, 2328, 2344, 2347, 2351, 2354, 2365,
2366, 2369, 2370, 2371, 2377, 2381, 2388, 2392 v kat. území Pustějov, na pozemku: parc.č. 4830,
4832, 4843, 3910/3, 4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4841, 4842 v kat. území Bílov.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1, písm. a) správního
řádu:
PROFI EMG s.r.o., Teplého č. p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, DS: PO, yqxuzs6
Obec Bílov, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, e4raxmp
Obec Pustějov, Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov, DS: OVM, 7pnaxsh
Město Studénka, nám. Republiky č. p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3, DS: OVM, vz3bvhc
Jaroslava Barvíková, Poštovní č. p. 690, Butovice, 742 13 Studénka 3
Eduard Mrkva, Na Tylovách č. p. 537, 747 41 Hradec nad Moravicí
Marie Mrkvová, Na Tylovách č. p. 537, 747 41 Hradec nad Moravicí
Michaela Bierbauer, Rolnická č. p. 99/52, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9
Jana Browne, Butovická č. p. 860, Butovice, 742 13 Studénka 3
Libuše Kubíčková, 2. května č. p. 493, 742 13 Studénka 3
Pavel Mísař, Budovatelská č. p. 542, Butovice, 742 13 Studénka 3
Ivo Lukas, Bellevue č. p. 3243, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Marie Kudlová, Malá strana č. p. 275, Butovice, 742 13 Studénka 3
Emilie Juříková, U Rybníka č. p. 409, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
Marcela Davidová, Gregorova č. p. 1366/21, 741 01 Nový Jičín 1
Bohuslava Staňková, Bezručova č. p. 510, 742 13 Studénka 3
Rostislav Řehák, Butovická č. p. 664, Butovice, 742 13 Studénka 3
Ladislav Raffai, Starý Jičín č. p. 52, 742 31 Starý Jičín
Danuše Klimešová, Ant. Rendla č. p. 663, Rozdělov, 272 04 Kladno 4
Jaromír Demel, Pustějov č. p. 77, 742 43 Pustějov
Renata Demlová, Pustějov č. p. 77, 742 43 Pustějov
Miluše Bayerová, Pustějov č. p. 64, 742 43 Pustějov
Ludvík Dresler, Pustějov č. p. 62, 742 43 Pustějov
Jaromír Zindler, Pustějov č. p. 47, 742 43 Pustějov
Jiří Seevald, Pod Morávií č. p. 1169/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Zdeněk Šimeček, Pustějov č. p. 111, 742 43 Pustějov
Josef David, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov
Alena Davidová, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov
Miroslav David, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov
Ing. Aleš Kremzer, Pustějov č. p. 22, 742 43 Pustějov
Pavel Bartošek, Pustějov č. p. 278, 742 43 Pustějov
Pavel Stiller, 2. května č. p. 236, 742 13 Studénka 3
Ludmila Trojková, Pustějov č. p. 158, 742 43 Pustějov
Zdenka Krasovská, Pustějov č. p. 50, 742 43 Pustějov
Ing. Vladimír Klečka, Bartošovice č. p. 19, 742 54 Bartošovice na Moravě
Dagmar Neuwirthová, Polanecká č. p. 39, Václavovice, 742 83 Klimkovice
Lenka Kučerová, Nové domky č. p. 451, 742 72 Mořkov
Vítězslav Knopp, Pustějov č. p. 6, 742 43 Pustějov
Věra Knoppová, Pustějov č. p. 6, 742 43 Pustějov
Jaroslav Pergl, Klášterská č. p. 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
HUDGEX ENERGY a.s., Nárožní č. p. 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 58
REAL SPEKTRUM OSTRAVSKO, spol. s.r.o., U Prašné brány č. p. 1079/3, Staré Město, 110 00
Praha 1,
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2,
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., Pustějov č. p. 92, 742 43 Pustějov,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8,
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Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 702
00 Ostrava 2,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4,
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č. p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4,
DOLLARS a.s., Lidická č. p. 718/77, Veveří, 602 00 Brno 2,
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská č. p. 675/9, Karlín, 186 00 Praha 86,
Popis záměru:
Jedná se o vybudování vzdušného vedení 2x110 kV jako součást distribuční soustavy na území
České republiky, tj. rekonstrukce stávajícího vedení, kde dochází ke zvýšení podpěrných bodů o
+0,3 – 5,4 m oproti stávajícím.
Stávající vedení bylo realizováno společností Elektrizace železnic Praha na základě územního
rozhodnutí ze srpna 1960 a stavebního povolení ČSD 384/62-L ze dne 27.1.1962.
SO 01 Venkovní vedení 110 kV - stavba venkovního vedení, odstranění stávajícího vedení, stavba
nového vedení je tvořena 16 ks podpěrných bodů, z toho 4 x kotevní, 12 x nosný a lany mezi
těmito body taženými.
Demolice stávajícího a výstavba nového vedení je prováděna za účelem zvýšení spolehlivosti
provozu distribuční soustavy v Jihovýchodní části Moravskoslezského kraje.
Stavba SO 01 se nachází západně od města Studénka. Rekonstruované vedení 2x110kV V651/652
vychází z TR ČD Studénka, která se nachází u průmyslového objektu v části nazývané Přední
čtvrtě. Odtud směřuje západním směrem přes intenzívně využívanou zemědělskou plochu. Křižuje
dvě bezejmenné odvodňovací strouhy. Po cca 2 km se linka stáčí severozápadním směrem. Křižuje
remíz a Pustějovský potok. Dále křižuje místní komunikaci Pustějov - Butovice. Linka prochází
přes Přírodní park Oderské vrchy. Linka kříží dálnici D1 na 334 kilometru a následně se napojuje
na průběžné vedení mezi TR Kletné a TR Poruba.
Technický popis stavby: Vzdušné vedení 110 kV na stožárových konstrukcích pro dva systémy
s fázovými vodiči a zemnícím lanem z ocelo – hliníkových lan uchycených pomocí izolátorových
závěsů. Stavba začíná na koncovém stožáru č. 1 před TR ČD Studénka na stávajících odbočných
stožárech č. 22A a č. 22B.
Délka vedení: 4,03 km
Počet stožárů: 16 ks
Elektrické parametry, napěťová hladina: jmenovité napětí 110kV, nejvyšší napětí sítě 123 kV.
Druh a účel umísťované stavby:
Liniová stavba pro přenos elektrické energie, jako součást energetické distribuční soustavy o
napěťové hladině 110 kV.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Umístěním, realizací i ochranným pásmem budou dotčeny pozemky, na kterých bude stavba
umístěna. Stavba nemá zásadní změnu vlivu na okolní stavby a pozemky, jelikož je vedena ve stávajícím
koridoru a ochranném pásmu stávajícího vedení.
Údaje o pozemcích:
pozemek parc.č. 2227/11 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 7687 m2
pozemek parc.č. 2227/12 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 15838 m2
pozemek parc.č. 2227/14 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 6298 m2
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pozemek parc.č. 2250/3 v kat. území Butovice - lesní pozemek o výměře 30612 m2
pozemek parc.č. 2250/6 v kat. území Butovice - lesní pozemek o výměře 119 m2
pozemek parc.č. 2250/7 v kat. území Butovice - lesní pozemek o výměře 1234 m2
pozemek parc.č. 2250/8 v kat. území Butovice - lesní pozemek o výměře 7465 m2
pozemek parc.č. 2250/12 v kat. území Butovice - lesní pozemek o výměře 8131 m2
pozemek parc.č. 2265/29 v kat. území Butovice - vodní plocha o výměře 526 m2
pozemek parc.č. 2265/30 v kat. území Butovice - vodní plocha o výměře 25 m2
pozemek parc.č. 2823 v kat. území Butovice - ostatní plocha, zeleň o výměře 17161 m2
pozemek parc.č. 2827 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 48665 m2
pozemek parc.č. 2828 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 64470 m2
pozemek parc.č. 2829 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 38000 m2
pozemek parc.č. 2830 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 26001 m2
pozemek parc.č. 2831 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 30000 m2
pozemek parc.č. 2904 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 171085 m2
pozemek parc.č. 2905 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 52999 m2
pozemek parc.č. 2906 v kat. území Butovice - lesní pozemek o výměře 2773 m2
pozemek parc.č. 2907 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 138990 m2
pozemek parc.č. 2909 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 12992 m2
pozemek parc.č. 2919 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 85016 m2
pozemek parc.č. 2921 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 65263 m2
pozemek parc.č. 2925 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 24247 m2
pozemek parc.č. 2926 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 11239 m2
pozemek parc.č. 2927 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 3912 m2
pozemek parc.č. 2928/1 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 18257 m2
pozemek parc.č. 2928/2 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 16634 m2
pozemek parc.č. 2929 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 17927 m2
pozemek parc.č. 2967 v kat. území Butovice - ostatní plocha, zeleň o výměře 4297 m2
pozemek parc.č. 2968 v kat. území Butovice - ostatní plocha, zeleň o výměře 3354 m2
pozemek parc.č. 2998 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 4909 m2
pozemek parc.č. 3056 v kat. území Butovice - orná půda o výměře 2927 m2
pozemek parc.č. 3078 v kat. území Butovice - vodní plocha o výměře 9484 m2
pozemek parc.č. 3081 v kat. území Butovice - vodní plocha o výměře 17032 m2
pozemek parc.č. 3094 v kat. území Butovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
11256 m2
pozemek parc.č. 3096 v kat. území Butovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
238 m2
pozemek parc.č. 3105 v kat. území Butovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
3774 m2
pozemek parc.č. 3109 v kat. území Butovice - Butovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 4717 m2
pozemek parc.č. 891/5 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 2293 m2
pozemek parc.č. 891/6 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 52108 m2
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pozemek parc.č. 891/7 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 275 m2
pozemek parc.č. 891/9 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 52723 m2
pozemek parc.č. 891/10 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 4569 m2
pozemek parc.č. 891/13 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 1624 m2
pozemek parc.č. 891/14 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 21633 m2
pozemek parc.č. 891/15 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 22267 m2
pozemek parc.č. 891/28 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 550 m2
pozemek parc.č. 891/29 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 15750 m2
pozemek parc.č. 891/34 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 38230 m2
pozemek parc.č. 2070/1 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, silnice o výměře 11505 m2
pozemek parc.č. 2070/10 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, silnice o výměře 408 m2
pozemek parc.č. 2231/18 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, dálnice o výměře 15477 m2
pozemek parc.č. 2238 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
2826 m2
pozemek parc.č. 2322 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 55279 m2
pozemek parc.č. 2323 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, silnice o výměře 2390 m2
pozemek parc.č. 2328 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 68463 m2
pozemek parc.č. 2344 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 29653 m2
pozemek parc.č. 2347 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 50140 m2
pozemek parc.č. 2351 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1538 m2
pozemek parc.č. 2354 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 7356 m2
pozemek parc.č. 2365 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 13516 m2
pozemek parc.č. 2366 v kat. území Pustějov - trvalý travní porost o výměře 1856 m2
pozemek parc.č. 2369 v kat. území Pustějov - trvalý travní porost o výměře 1577 m2
pozemek parc.č. 2370 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 17283 m2
pozemek parc.č. 2371 v kat. území Pustějov - vodní plocha o výměře 4638 m2
pozemek parc.č. 2377 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 6840 m2
pozemek parc.č. 2381 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, silnice o výměře 3512 m2
pozemek parc.č. 2388 v kat. území Pustějov - orná půda o výměře 26758 m2
pozemek parc.č. 2392 v kat. území Pustějov - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 792 m2
pozemek parc.č. 4830 v kat. území Bílov - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 829 m2
pozemek parc.č. 4832 v kat. území Bílov - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 832 m2
pozemek parc.č. 4843 v kat. území Bílov - orná půda o výměře 5065 m2
pozemek parc.č. 3910/3 v kat. území Bílov - ostatní plocha, dálnice o výměře 15479 m2
pozemek parc.č. 4829 v kat. území Bílov - orná půda o výměře 12041 m2
pozemek parc.č. 4833 v kat. území Bílov - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6551 m2
pozemek parc.č. 4834 v kat. území Bílov - orná půda o výměře 4273 m2
pozemek parc.č. 4837 v kat. území Bílov - orná půda o výměře 4145 m2
pozemek parc.č. 4838 v kat. území Bílov - orná půda o výměře 2769 m2
pozemek parc.č. 4841 v kat. území Bílov - trvalý travní porost o výměře 2152 m2
pozemek parc.č. 4842 v kat. území Bílov - orná půda o výměře 4762 m2
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 2227/11, 2227/12, 2227/14, 2250/3, 2250/6, 2250/7,
2250/8, 2250/12, 2265/29, 2265/30, 2823, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906,
2907, 2909, 2919, 2921, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056,
3078, 3081, 3094, 3096, 3105, 3109 v kat. území Butovice, na pozemku: parc.č. 891/5, 891/6,
891/7, 891/9, 891/10, 891/13, 891/14, 891/15, 891/28, 891/29, 891/34, 2070/1, 2070/10,
2231/18, 2238, 2322, 2323, 2328, 2344, 2347, 2351, 2354, 2365, 2366, 2369, 2370, 2371,
2377, 2381, 2388, 2392 v kat. území Pustějov, na pozemku: parc.č. 4830, 4832, 4843, 3910/3,
4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4841, 4842 v kat. území Bílov, jak je zakresleno ve výkresu
C.1.1 Situační výkres širších vztahů (měřítko 1: 10 000), který je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemky vymezují části pozemků parc.č.
parc.č. 2227/11, 2227/12, 2227/14, 2250/3, 2250/6, 2250/7, 2250/8, 2250/12, 2265/29, 2265/30,
2823, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2919, 2921, 2925, 2926,
2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056, 3078, 3081, 3094, 3096, 3105, 3109 v
kat. území Butovice, na pozemku: parc.č. 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/10, 891/13, 891/14,
891/15, 891/28, 891/29, 891/34, 2070/1, 2070/10, 2231/18, 2238, 2322, 2323, 2328, 2344,
2347, 2351, 2354, 2365, 2366, 2369, 2370, 2371, 2377, 2381, 2388, 2392 v kat. území
Pustějov, na pozemku: parc.č. 4830, 4832, 4843, 3910/3, 4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4841,
4842 v kat. území Bílov, které jsou potřebné pro umístění předmětné stavby.
Pro provedení stavby nutno dodržet tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost PROFI
EMG s r.o., Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3 autorizoval autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb, Ing. Jan Bízek (ČKAIT 0012666), a která je přílohou tohoto
rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní
prostředí
2. Stavebník

zajistí

vytyčení

prostorové

polohy

stavby

oprávněným

zeměměřičem.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat Zákon č.309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006, kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jako staveniště jsou vymezeny pozemky pro umístění stavby, v rozsahu montážních a
manipulačních pruhů v šíři ochranného pásma. Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno
podle požadavků uvedených dle §24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.
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6. V průběhu stavby bude postupováno podle platné legislativy v odpadovém hospodářství (zákon
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), tzn. odpady budou separovány,
využívány nebo zneškodňovány tak, aby nedošlo k porušení výše uvedených předpisů.
7. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
9. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo
stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
10. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
11. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních
i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
12. Dle ustanovení odst.2, § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,, ve znění
pozdějších předpisů, ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových
prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a následně
umožnit některé oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na
základě dohody uzavřené podle odst. 1 a 2, §22, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.
14. Při provádění stavby nutno respektovat podmínky závazného stanoviska Odboru ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 ze dne 18.5.2021 pod Sp.zn. : 112507/2021-1150-OÚZ-BR MO
143762/2021-1150, podmínky stanoviska Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702
00 Ostrava, Moravská Ostrava ze dne 21.4.2021 pod zn.: POD/6923/2021/923/2/841.06,
podmínky vyjádření SSMSK, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525,
741 01 Nový Jičín ze dne 3.4.2019 pod zn.: SSMSK/2019/07089 a vyjádření ze dne 8.12.2020
pod zn.: SSMSK/2020/27670, podmínky stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská
12, 140 00 Praha 4 ze dne 9.4.2019 pod zn.: BR330/19-12120, souhrnného stanoviska ČD –
Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 ze dne 3.11.2020 pod č.j.: 1202019489,
souhlasného stanoviska NET4GAS, s r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle ze
dne 25.3.2021 pod zn.: 3076/21/OVP/Z, vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí
Junkových2, 155 00 Praha 5 ze dne 7.12.2020 pod zn.: 201130-1027234891, podmínky
vyjádření CETIN a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 2.11.2020 pod
č.j.: 808269/20, podmínky stanoviska GasNet Služby, s r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno ze dne 5.8.2021 pod zn.: 5002417555.
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15. Dle souhlasného koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Bílovec, odboru životního
prostředí a územního plánování, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec, ze dne 24.4.2019 pod č.j.:
MBC/11485/19/ŽP/Koc 1228/2019, je nutno požádat o dočasné odnětí lesních pozemků
parc.č. 2906, 2250/8, 2250/12, 2250/7, 2250/6 v kat. území Butovice po dobu stavby.
16. Dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je nutné respektovat ochranná pásma
energetických zařízení (trafostanic, nadzemních a podzemních vedení) v souladu s §46 zákona
č. 458/2000 Sb., v platném znění včetně omezení vyplývajících z jejich existence (zákaz
umísťovat zařízení a stavby či konstrukce, provádět zemní práce bez souhlasu jejich vlastníka,
vysazovat porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t apod.)
Při provádění pracovní činnosti v ochranných pásmech energetických zařízení je nutno před
jejich zahájením požádat o souhlas a stanovení podmínek práce.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení
kontrolní prohlídky stavby:
- po provedení výkopových prací, včetně křížení se stávajícími vedeními technické
infrastruktury
- po dokončení stavby, závěrečná kontrolní prohlídka

Odůvodnění:
Dne 28.5.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., (IČO 24729035), Teplická č. p.
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupena na základě plné moci společností PROFI
EMG s.r.o., (IČO 49285203(, Teplého č. p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, u MěÚ
Bílovec, odboru stavební úřad, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: IE-128006371,V651/652 Odbočka Studénka, SO 01 Venkovní vedení 110 kV na pozemku: parc.č.
2227/11, 2227/12, 2227/14, 2250/3, 2250/6, 2250/7, 2250/8, 2250/12, 2265/29, 2265/30, 2823,
2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2919, 2921, 2925, 2926, 2927,
2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056, 3078, 3081, 3094, 3096, 3105, 3109 v kat. území
Butovice, na pozemku: parc.č. 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/10, 891/13, 891/14, 891/15, 891/28,
891/29, 891/34, 2070/1, 2070/10, 2231/18, 2238, 2322, 2323, 2328, 2344, 2347, 2351, 2354, 2365,
2366, 2369, 2370, 2371, 2377, 2381, 2388, 2392 v kat. území Pustějov, na pozemku: parc.č. 4830,
4832, 4843, 3910/3, 4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4841, 4842 v kat. území Bílov. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Jelikož předložený návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro posouzení navrhované stavby dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, bylo řízení usnesením ze dne 4.8.2021 pod č.j. MBC/20762/21/SÚ/voj
2333/2021 přerušeno a navrhovatel byl vyzván samostatnou výzvou ze dne 4.8.2021 pod č.j.
MBC/20758/21/SÚ/voj 2333/202 k odstranění nedostatků podání v termínu do 30.9.2021. Návrh
byl doplněn dne 11.8.2021.
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Účastníci územního řízení byl dle §85 odst. 1 stavebního zákona:
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2- žadatel
- Obec Bílov, IČO 48430749, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1 – obec, na jejímž území má být
záměr uskutečněn, vlastník dotčeného pozemku parc.č. 4833 v kat. území Bílov
- Obec Pustějov, IČO 00600822, Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov - obec, na jejímž území má
být záměr uskutečněn, vlastník dotčeného pozemku parc.č. 2351 v kat. území Pustějov, vlastník
dotčeného pozemku parc.č. 4830 v kat. území Bílov
- Město Studénka, IČO 00298441, nám. Republiky č. p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3 obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník dotčených pozemků parc.č. 2250/3,
2823, 2906, 2967, 2968, 3094, 3096, 3105, 3109 v kat. území Butovice
Účastníci územního řízení byl dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
- Jaroslava Barvíková, Poštovní č. p. 690, Butovice, 742 13 Studénka 3 – vlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2827 v kat. území Butovice
- Eduard Mrkva, Na Tylovách č. p. 537, 747 41 Hradec nad Moravicí – spoluvlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2828 v kat. území Butovice
- Marie Mrkvová, Na Tylovách č. p. 537, 747 41 Hradec nad Moravicí - spoluvlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2828 v kat. území Butovice
- Michaela Bierbauer, Rolnická č. p. 99/52, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9 – spoluvlastník
dotčeného pozemku parc.č. 2830 v kat. území Butovice
- Jana Browne, Butovická č. p. 860, Butovice, 742 13 Studénka 3 - spoluvlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2830 v kat. území Butovice
- Libuše Kubíčková, 2. května č. p. 493, 742 13 Studénka 3 - spoluvlastník dotčeného pozemku
parc.č. 2830 v kat. území Butovice
- Pavel Mísař, Budovatelská č. p. 542, Butovice, 742 13 Studénka 3 - spoluvlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2830 v kat. území Butovice
- Ivo Lukas, Bellevue č. p. 3243, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1 – vlastník dotčených pozemků
parc.č. 2831,2921 v kat. území Butovice
- Marie Kudlová, Malá strana č. p. 275, Butovice, 742 13 Studénka 3 – vlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2928/1 v kat. území Butovice
- Emilie Juříková, U Rybníka č. p. 409, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1 – vlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2928/2 v kat. území Butovice
- Marcela Davidová, Gregorova č. p. 1366/21, 741 01 Nový Jičín 1 – vlastník dotčeného pozemku
parc.č. 2925 v kat. území Butovice
- Bohuslava Staňková, Bezručova č. p. 510, 742 13 Studénka 3 – spoluvlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2909 v kat. území Butovice
- Rostislav Řehák, Butovická č. p. 664, Butovice, 742 13 Studénka 3 – vlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2250/8 v kat. území Butovice
- Ladislav Raffai, Starý Jičín č. p. 52, 742 31 Starý Jičín – vlastník dotčeného pozemku parc.č.
2250/12 v kat. území Butovice
- Danuše Klimešová, Ant. Rendla č. p. 663, Rozdělov, 272 04 Kladno 4 – spoluvlastník
dotčeného pozemku parc.č. 2907 v kat. území Butovice
- Jaromír Demel, Pustějov č. p. 77, 742 43 Pustějov – spoluvlastník dotčených pozemků parc.č.
891/28, 891/34 v kat. území Pustějov
- Renata Demlová, Pustějov č. p. 77, 742 43 Pustějov - spoluvlastník dotčených pozemků parc.č.
891/28, 891/34 v kat. území Pustějov
- Miluše Bayerová, Pustějov č. p. 64, 742 43 Pustějov – vlastník dotčeného pozemku parc.č.
891/6 , 891/15, 891/29 v kat. území Pustějov
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- Ludvík Dresler, Pustějov č. p. 62, 742 43 Pustějov – vlastník dotčených pozemků parc.č. 891/5,
891/9, 891/10, 891/13, 891/14, 2070/10 v kat. území Pustějov
- Jaromír Zindler, Pustějov č. p. 47, 742 43 Pustějov – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 2322,
2323 v kat. území Pustějov
- Jiří Seevald, Pod Morávií č. p. 1169/12, 742 21 Kopřivnice – vlastník dotčeného pozemku
parc.č. 2328 v kat. území Pustějov
- Ing. Zdeněk Šimeček, Pustějov č. p. 111, 742 43 Pustějov – vlastník dotčeného pozemku parc.č.
2344, 2377 v kat. území Pustějov
- Josef David, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 2354,
2365, 2366 v kat. území Pustějov, spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 2347 v kat. území
Pustějov
- Alena Davidová, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov - spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č.
2347 v kat. území Pustějov
- Miroslav David, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov - spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č.
2347 v kat. území Pustějov
- Ing. Aleš Kremzer, Pustějov č. p. 22, 742 43 Pustějov – vlastník dotčených pozemků parc.č.
2369, 2370, 2388, 2392 v kat. území Pustějov
- Pavel Bartošek, Pustějov č. p. 278, 742 43 Pustějov – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 4829
v kat. území Bílov
- Pavel Stiller, 2. května č. p. 236, 742 13 Studénka 3 – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 4834
v kat. území Bílov
- Ludmila Trojková, Pustějov č. p. 158, 742 43 Pustějov – vlastník dotčeného pozemku parc.č.
4838 v kat. území Bílov
- Zdenka Krasovská, Pustějov č. p. 50, 742 43 Pustějov – vlastník dotčených pozemků parc.č.
4841, 4842 v kat. území Bílov
- Ing. Vladimír Klečka, Bartošovice č. p. 19, 742 54 Bartošovice na Moravě – spoluvlastník
dotčeného pozemku parc.č. 2926 v kat. území Butovice, vlastník dotčeného pozemku parc.č.
2929 v kat. území Butovice
- Dagmar Neuwirthová, Polanecká č. p. 39, Václavovice, 742 83 Klimkovice - spoluvlastník
dotčeného pozemku parc.č. 2907 v kat. území Butovice
- Lenka Kučerová, Nové domky č. p. 451, 742 72 Mořkov – vlastník dotčeného pozemku parc.č.
2905 v kat. území Butovice
- Vítězslav Knopp, Pustějov č. p. 6, 742 43 Pustějov – spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č.
4832 v kat. území Bílov
- Věra Knoppová, Pustějov č. p. 6, 742 43 Pustějov - spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č.
4832 v kat. území Bílov
- Jaroslav Pergl, Klášterská č. p. 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1 –
spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 2927 v kat. území Butovice
- HUDGEX ENERGY a.s., Nárožní č. p. 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 58 – vlastník
dotčených pozemků parc.č. 2227/12, 2227/14 v kat. území Butovice
- REAL SPEKTRUM OSTRAVSKO, spol. s.r.o., U Prašné brány č. p. 1079/3, Staré Město, 110
00 Praha 1 – vlastník dotčených pozemků parc.č. 2265/29, 2265/30 v kat. území Butovice
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 –
vlastník dotčeného pozemku parc.č. 3056, 3078, 3081v kat. území Butovice, vlastník dotčeného
pozemku parc.č. 2371 v kat. území Pustějov
- ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., Pustějov č. p. 92, 742 43 Pustějov – vlastník dotčených pozemků
parc.č. 2829, 2904, 2919, 2998 v kat. území Butovice, spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č.
2927, 2909 v kat. území Butovice, vlastník dotčeného pozemku parc.č.891/7, 2238 v kat. území
Pustějov, vlastník dotčeného pozemku parc.č. 4837, 4843 v kat. území Bílov
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- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8 – vlastník dotčených pozemků parc.č. 2250/6, 2250/7 v kat. území Butovice
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2 – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 2070/1, 2381 v kat. území Pustějov
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 -§ vlastník
dotčeného pozemku parc.č. 2231/18 v kat. území Pustějov, vlastník dotčeného pozemku parc.č.
3910/3 v kat. území Bílov
- MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č. p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4 – ten, kdo má
jiné věcné právo k dotčenému pozemku parc.č. 2929 v kat. území Butovice
- DOLLARS a.s., Lidická č. p. 718/77, Veveří, 602 00 Brno 2 – vlastník dotčeného pozemku
parc.č. 2227/11 v kat. území Butovice
- Banka CREDITAS a.s., Sokolovská č. p. 675/9, Karlín, 186 00 Praha 86 – ten, kdo má jiné
věcné právo k dotčeným pozemkům parc.č. 2829, 2904, 2919, 2927, 2909, 2998 v kat. území
Butovice, ten, kdo má jiné věcné právo k dotčeným pozemkům parc.č.891/7, 2238, 4837 v kat.
území Pustějov
Účastníci územního řízení podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9 – vlastník dotčené technické infrastruktury
- ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3 - vlastník dotčené
technické infrastruktury
- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 - vlastník dotčené technické
infrastruktury
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č. p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 - vlastník dotčené
technické infrastruktury
- GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 - vlastník dotčené technické
infrastruktury
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515 vlastník dotčené technické infrastruktury
- osoby, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Stavební úřad nevymezil jako účastníky řízení vlastníky dalších okolních pozemků a staveb,
jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto okolním pozemkům a stavbám na nich nemohou
být přímo dotčena požadovaným záměrem s ohledem na dostatečnou vzdálenost navržené stavby od
dalších okolních pozemků a staveb, na charakter, rozsah a účel užívání stavby.
Vlastnická práva k dotčeným a sousedním pozemkům stavební úřad ověřil výpisy z Katastru
nemovitostí, vyhotovenými dálkovým přístupem. Žadatel není vlastníkem pozemků dotčených
umístěním stavby.
Stavební úřad uvádí, že dle ust. § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o vydání
územního rozhodnutí žadatel připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a odst. 1
stavebního zákona: „Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze
služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá
souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.“ Stavební úřad dále uvádí, že dle § 184a odst. 3 stavebního
zákona: „Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“. Dle ust. § 2 odst. 2
písm. a) bodu 1 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „energetický
zákon“), se jedná o stavbu, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu a dle ust. § 3 odst.
2 energetického zákona lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku či zařízení vyvlastnit podle zákona
o vyvlastnění. Na základě výše uvedeného má stavební úřad za prokázané, že v daném případě lze
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potřebná práva k pozemkům vyvlastnit ve veřejném zájmu, proto vydal rozhodnutí o umístění
stavby, jak uvádí ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stavebním záměrem je vedení technické infrastruktury, která vyžaduje, podle ustanovení §
76 odst. 1 stavebního zákona, umístění. Obecné požadavky na využívání území jsou uvedeny ve
vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“). Požadavky kladené vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou
splněny, jak se uvádí v předložené společné dokumentaci.
Stavební úřad posuzoval, zda žádost a její přílohy obsahují náležitosti, uvedené
v ustanovení § 86 stavebního zákona (žádost o vydání územního rozhodnutí), z důvodu, že stavba
distribučního vedení v elektroenergetice uvedená v § 103 odst.1, písm. e) bod 5 stavebního zákona
nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, ale z důvodu, že není uvedena v § 79 stavebního zákona,
vyžaduje vydání územního rozhodnutí. Také posoudil, zda žádost o vydání územního rozhodnutí
obsahuje náležitosti, uvedené v ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 503/2006 Sb.“).
Stavební úřad opatřením č.j. MBC/25928/21/SÚ/voj 1997/2019 ze dne 30.9.2021 oznámil
zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad upustil ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a
stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 15 dnů od
doručení oznámení a upozornil je, že k později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě
mohly uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány.
Stavební úřad rovněž účastníkům o územního řízení, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu, umožnil před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve
lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí výše uvedené 15-ti denní lhůty. Současně upozornil, že se jedná
o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu
pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Stavební úřad poučil účastníky řízení, že dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o
zahájení řízení se doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí
v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.
Námitku k územnímu řízení uplatnil dne 18.10.2021 pan Raffai Ladislav, Starý Jičín 52, podanou
pod č.j.: MBC/27766/21/SÚ, v tomto znění:
„Podávám námitky k umístění stavby na parcele č.2250/12 k.ú. Butovice.
Nesouhlasím s umístěním stavby z důvodu nevyřešení věcného břemene za stavbou zasažený
pozemek, a to zejména ztrátu funkce lesa a ochranném pásmu vedení 110 kV. Své námitky jsem již
uplatnil dříve u společnosti Profi Emg s r.o. – bez výsledku.“
K tomu stavební úřad uvádí znění § 89 odst. 6 stavebního zákona: Námitku, o které nedošlo
k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na
výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem,
pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
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Stavební úřad zjistil z katastru nemovitostí, že pan Ladislav Raffai je vlastníkem pozemku parc.č.
2250/12 v kat. území Butovice, a že tento pozemek není zatížen žádným věcným právem. Stavební
úřad došel k závěru, že tato námitka se týká vlastnického práva účastníka řízení, o kterém si
stavební úřad pouze ověřil údaje v katastru nemovitostí. Stavební úřad na základě výše uvedených
zjištění a faktů tuto námitku zamítá.
Stavební úřad dále uvádí, že umístěním výše uvedené stavby nedojde ke ztrátě funkce lesa. MěÚ
Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, dotčený orgán, který hájí zájmy na úseku
státní správy lesů, vydal souhlas s realizací výše uvedeného záměru v ochranném pásmu lesních
pozemků a dále upozornil, že v případě lesních pozemků parc.č. 2906, 2250/3, 2250/8, 2250/12,
2250/7, 2250/6 v k.ú. Butovice, dotčených stavbou, je nutno požádat pouze o dočasné vynětí těchto
pozemků z funkcí lesa, a to po dobu trvání stavby.
Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky:
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Kysela, a autorizoval Ing. Jan Bízek
(ČKAIT 0012666) autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb
- Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 Ostrava –
uvědomění o nemožnosti vydat koordinované stanovisko ze dne 29.4.2019 pod č.j.: MSK
40669/2019
- Krajský úřad MSK, odbor dopravy a chytrého regionu, 28.října 117, 702 18 Ostrava – stanovisko
k projektové dokumentaci ze dne 12.4.2019 pod č.j.: MSK 40784/2019
- MěÚ Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec –
stanovisko ze dne 20.3.2019 pod zn.: MBC/8000/19/DSH/Al 1214/2019
- MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
– souhlasné koordinované závazné stanovisko ze dne 24.4.2019 pod č.j.: MBC/11485/19/ŽP/Koc
1228/2019
- Město Bílovec, MěÚ Bílovec, odbor finanční, Slezské náměstí č.p. 1 , 743 01 Bílovec – sdělení ze
dne 26.3.2019 pod zn.: MBC/8005/19/F/Kub 492/2019
- MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka – sdělení ze dne 26.3.2019 pod č.j.: MS
2666/2019/SŘÚPaR/Kl
- Obec Bílov, 743 01 Bílov 5 - stanovisko ze dne 1.4.2019 pod zn.: 149/2019
- Obec Pustějov, 742 43 Pustějov č.p. 54 - stanovisko ze dne 28.3.2019 pod zn.: 28/2019
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00
Ostrava – souhlasné závazné stanovisko ze dne 27.3.2019 pod č.j.: KHSMSK
14370/2019/NJ/HOK
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741
11 Nový Jičín – souhlasné závazné stanovisko ze dne 1.4.2019 pod č.j.: HSOS-2825-2/2019
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát –
vyjádření ze dne 15.4.2019 pod č.j.: KRPT-69037/ČJ-2019-070406
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava – stanovisko ze
dne 21.4.2021 pod zn.: POD/6923/2021/923/2/841.06
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 – souhlasné závazné stanovisko ze dne
18.5.2021 pod zn.: MO 143762/2021 – 1150
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava – vyjádření ze dne 16.4.2019 pod č.j.: NPU-381/22357/2019, vyjádření ze dne
13.10.2021 pod č.j.: NPU-381/801794/202,
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- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova
525, 741 11 Nový Jičín – vyjádření ze dne 8.12.2020 pod zn.: SSMSK/2020/27670, vyjádření ze
dne 3.4.2019 pod zn.: SSMSK/2019/07089
- Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, K letišti
1149/23, 160 08 Praha 6 – závazné stanovisko ze dne 22.4.2021 pod č.j.: 004183-21-701
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
P.O. BOX 103, 702 00Ostrava – Moravská Ostrava – sdělení ze dne 22.3.2019 pod zn.: SBS
09630/2019/OBÚ-05
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 –
stanovisko ze dne 9.4.2019 pod zn.: BR330/19-12120
- GridServices, s r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko ze dne 28.2.2020
pod zn.: 5002097915
- GasNet Služby, s r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko ze dne 5.8.2021
pod zn.: 5002417555
- SmVaK Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava – stanovisko
ze dne 2.12.2020 pod zn. 9773/V/031842/2020/ZÁ
- ČD – Telematika, a.s., Pod Táborem 2369/8a, 190 00 Praha 9 – stanovisko ze dne 3.11.2020 pod
č.j.: 1202019489
- NET4GAS, s r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle – stanovisko ze dne 25.3.2021
pod zn.: 3076/21/OVP/Z
- Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření ze dne
7.12.2020 pod zn.: 201130-1027234891
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 2.11.2020
pod zn.: E46537/20
- UPC Česká republika, s r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 5.3.2020 pod č.
E003748/20
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření ze dne 2.11.2020 pod
č.j.: 808269/20
- ČEZ Distribuce, a.s., - vyjádření pro účely územního a stavebního povolení
- PROFI EMG s r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice - žádost o prodloužení platnosti ÚR na dobu
5 let ze dne 11.10.2020 pod zn.: 4-18-019/SO-01
- Plná moc pro zastupování společnosti ČEZ Distribuce, a.s., společností PROFI EMG s r.o.,
Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Dle ustanovení § 90 písm. a) a b) stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr
žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území:
Jelikož se jedná o záměr, pro který bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování
(Městský úřad Bílovec, odbor územního plánování a životního prostředí) podle § 96b stavebního
zákona, stavební úřad se dále nezabýval ust. § 90 odst. 2 stavebního zákona, a to souladem
s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování konstatoval, že záměr
umístění stavby je v souladu s Územním plánem Studénka, Územním plánem Pustějov a Územním
plánem Bílov.
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Dle ustanovení § 90 písm. c) stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr
žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území:
Stavebním záměrem je stavba energetické infrastruktury, která vyžaduje, podle ustanovení §
76 odst. 1 stavebního zákona, umístění. Obecné požadavky na využívání území jsou uvedeny ve
vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“). Požadavky kladené vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou
splněny, jak se uvádí v předložené společné dokumentaci.
Dle ustanovení § 90 písm. d) stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr
žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Stavebním
záměrem dojde ke střetu se zařízením ve vlastnictví společnosti: Povodí Odry, státní podnik,
SSMSK, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Ředitelství silnic a dálnic ČR, ČD –
Telematika a.s., NET4GAS, s r.o., Vodafone Czech Republic a.s., CETIN a.s, GasNet Služby, s r.o.,
ČEZ Distribuce, a.s., podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Tímto je zabezpečen
soulad s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu.
Dle ustanovení § 90 písm. e) stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr
žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a
právem chráněných zájmů účastníků řízení:
Stavebnímu úřadu bylo doloženo souhlasné koordinované závazné stanovisko odboru
životního prostředí a územního plánování MěÚ Bílovec, odboru životního prostředí a územního
plánování ze dne 24.4.2019 pod č.j.: MBC/11485/19/ŽP/Koc 1228/2019. Jeho součástí je souhlasné
závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasné závazné stanovisko z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a souhlas z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
souhlas s realizací záměru, s podmínkou, která je zapracována v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Podle výše uvedeného souhlasného koordinovaného závazného stanoviska odboru životního
prostředí a územního plánování nejsou stavebním záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zájmů
chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů. Stavební záměr posoudila Krajská hygienická stanice MSK, která vydala závazné
stanovisko, kterým souhlasila s projektovou dokumentací, bez dalších podmínek. Stavebnímu úřadu
bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, bez podmínek.
Stavebnímu úřadu bylo doloženo vyjádření Správy silnic MSK a ŘSD ČR jejichž podmínky
byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad posouzením záměru žadatele na základě předložených podkladů a na základě
stanovených podmínek v tomto rozhodnutí dospěl k názoru, že záměr je v souladu s požadavky
uvedenými v ust. § 90 stavebního zákona a záměr je možno tímto územním rozhodnutím schválit.
Vlastnická práva k dotčeným a sousedním pozemkům stavební úřad ověřil výpisy z Katastru
nemovitostí, vyhotovenými dálkovým přístupem.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
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V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu uvádí stavební úřad jména a příjmení všech účastníků
řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., Obec Bílov, Obec Pustějov, Město Studénka, Jaroslava Barvíková,
Eduard Mrkva, Marie Mrkvová, Michaela Bierbauer, Jana Browne, Libuše Kubíčková, Pavel
Mísař, Ivo Lukas, Marie Kudlová, Emilie Juříková, Marcela Davidová, Bohuslava Staňková,
Rostislav Řehák, Ladislav Raffai, Danuše Klimešová, Jaromír Demel, Renata Demlová, Miluše
Bayerová, Ludvík Dresler, Jaromír Zindler, Jiří Seevald, Ing. Zdeněk Šimeček, Josef David,
Alena Davidová, Miroslav David, Ing. Aleš Kremzer, Pavel Bartošek, Pavel Stiller, Ludmila
Trojková, Zdenka Krasovská, Ing. Vladimír Klečka, Dagmar Neuwirthová, Lenka Kučerová,
Vítězslav Knopp, Věra Knoppová, Jaroslav Pergl, HUDGEX ENERGY a.s., REAL
SPEKTRUM OSTRAVSKO, spol. s.r.o., Povodí Odry, státní podnik, ZEMSPOL STUDÉNKA
a.s., Lesy České republiky, s.p., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, MONETA Money Bank, a.s., DOLLARS a.s., Banka
CREDITAS a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČD - Telematika a.s.,
CETIN a.s., NET4GAS, s.r.o., GasNet, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s..

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným
u MěÚ Bílovec, odboru stavební úřad. O případném odvolání rozhoduje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle
odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu
a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad, na jeho náklady.

Ostatní poučení:
Podle ustanovení § 72 odst.1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje doručením stejnopisu
jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude
písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust.
§ 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude
zabezpečena tím, že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí
nebo nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu
s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
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Územní rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 odst. 1 stavebního zákona platí 5 let ode dne
nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení,
nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební
úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, podáním žádosti se běh lhůty staví. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru,
ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru zahájena.
„otisk úředního razítka“
Vladislava Vojkůvková, v.r.
oprávněná úřední osoba

Digitálně podepsal
Vladislava Vojkůvková
Datum: 17.01.2022
09:31:32 +01:00

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 1000,- Kč, sazebníku správních
poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 09.08.2021.

Příloha k rozhodnutí:
- výkres C.1.1 Situační výkres širších vztahů

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního úřadu, který
písemnost doručuje – Městského úřadu Bílovec, a na úřední desce Obecního úřadu Bílov,
Městského úřadu Studénka a Obecního úřadu Pustějov v elektronické podobě. Vyvěšení na úřední
desce Obecního úřadu Bílov, Městského úřadu Studénka a Obecního úřadu Pustějov má pouze
informativní charakter.

Vyvěšeno dne .......................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Doručí se:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 písm. a) a b) stavebního zákona - doporučeně do
vlastních rukou
Datová schránka:
PROFI EMG s.r.o., Teplého č. p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, DS: PO, yqxuzs6
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Obec Bílov, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, e4raxmp
Obec Pustějov, Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov, DS: OVM, 7pnaxsh
Město Studénka, nám. Republiky č. p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3, DS: OVM, vz3bvhc
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Jaroslava Barvíková, Poštovní č. p. 690, Butovice, 742 13 Studénka 3
Eduard Mrkva, Na Tylovách č. p. 537, 747 41 Hradec nad Moravicí
Marie Mrkvová, Na Tylovách č. p. 537, 747 41 Hradec nad Moravicí
Michaela Bierbauer, Rolnická č. p. 99/52, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9
Jana Browne, Butovická č. p. 860, Butovice, 742 13 Studénka 3
Libuše Kubíčková, 2. května č. p. 493, 742 13 Studénka 3
Pavel Mísař, Budovatelská č. p. 542, Butovice, 742 13 Studénka 3
Ivo Lukas, Bellevue č. p. 3243, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Marie Kudlová, Malá strana č. p. 275, Butovice, 742 13 Studénka 3
Emilie Juříková, U Rybníka č. p. 409, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
Marcela Davidová, Gregorova č. p. 1366/21, 741 01 Nový Jičín 1
Bohuslava Staňková, Bezručova č. p. 510, 742 13 Studénka 3
Rostislav Řehák, Butovická č. p. 664, Butovice, 742 13 Studénka 3
Ladislav Raffai, Starý Jičín č. p. 52, 742 31 Starý Jičín
Danuše Klimešová, Ant. Rendla č. p. 663, Rozdělov, 272 04 Kladno 4
Jaromír Demel, Pustějov č. p. 77, 742 43 Pustějov
Renata Demlová, Pustějov č. p. 77, 742 43 Pustějov
Miluše Bayerová, Pustějov č. p. 64, 742 43 Pustějov
Ludvík Dresler, Pustějov č. p. 62, 742 43 Pustějov
Jaromír Zindler, Pustějov č. p. 47, 742 43 Pustějov
Jiří Seevald, Pod Morávií č. p. 1169/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Zdeněk Šimeček, Pustějov č. p. 111, 742 43 Pustějov
Josef David, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov
Alena Davidová, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov
Miroslav David, Pustějov č. p. 23, 742 43 Pustějov
Ing. Aleš Kremzer, Pustějov č. p. 22, 742 43 Pustějov
Pavel Bartošek, Pustějov č. p. 278, 742 43 Pustějov
Pavel Stiller, 2. května č. p. 236, 742 13 Studénka 3
Ludmila Trojková, Pustějov č. p. 158, 742 43 Pustějov
Zdenka Krasovská, Pustějov č. p. 50, 742 43 Pustějov
Ing. Vladimír Klečka, Bartošovice č. p. 19, 742 54 Bartošovice na Moravě
Dagmar Neuwirthová, Polanecká č. p. 39, Václavovice, 742 83 Klimkovice
Lenka Kučerová, Nové domky č. p. 451, 742 72 Mořkov
Vítězslav Knopp, Pustějov č. p. 6, 742 43 Pustějov
Věra Knoppová, Pustějov č. p. 6, 742 43 Pustějov
Jaroslav Pergl, Klášterská č. p. 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
HUDGEX ENERGY a.s., Nárožní č. p. 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 58, DS: PO, j47eghj
REAL SPEKTRUM OSTRAVSKO, spol. s.r.o., U Prašné brány č. p. 1079/3, Staré Město, 110 00
Praha 1, DS: PO, krmvfc7
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO,
wwit8gq
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., Pustějov č. p. 92, 742 43 Pustějov, DS: PO, 2vrg5nv
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8, DS: PO, e8jcfsn
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 702
00 Ostrava 2, DS: PO, jytk8nr
www.bilovec.cz

IČO 00297755

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bílovec, č. účtu: 1761833319/0800
18

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO,
zjq4rhz
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č. p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 3kpd8nk
DOLLARS a.s., Lidická č. p. 718/77, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, 9j2dq6k
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská č. p. 675/9, Karlín, 186 00 Praha 86, DS: PO, tfadizi
Účastníci územního řízení podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručeno veřejnou
vyhláškou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava 9
ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č. p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515
identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (parc.č. 2265/31
v kat. území Butovice), jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno
Dotčené orgány - doporučeně do vlastních rukou:
MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č. p. 411/3, 743 01
Bílovec 1
Úřad pro civilní letectví ČR,sekce letová a provozní, odd.leťišť a letec.staveb, letiště Ruzyně, 160
08 Praha 6
MěÚ Bílovec, odbor dopravy a SH, 17. listopadu č. p. 411/3, 743 01 Bílovec 1
Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č. p. 724/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č. p. 2995/40, Zábřeh, 700 30
Ostrava 30, DS: OVM, spdaive
Ministerstvo obrany, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjyaavk
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí č. p. 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 011, DS:
OVM_PO, 2cy8h6t
Policie ČR - dopravní inspektorát Nový Jičín, Sv. Čecha č. p. 11, 741 01 Nový Jičín 1, DS: OVM,
n5hai7v
Městský úřad Studénka, Smetanova č. p. 762, 742 13 Studénka 3, DS: OVM, vz3bvhc
Obecní úřad Pustějov, Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov, DS: OVM, 7pnaxsh
Obecní úřad Bílov, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, e4raxmp
Na vyvěšení:
Městský úřad Bílovec, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
Městský úřad Studénka, Smetanova č. p. 762, 742 13 Studénka 3 (vyvěšení na úřední desce tohoto
úřadu je jen pořádkové)
Obecní úřad Pustějov, Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov (vyvěšení na úřední desce tohoto úřadu je
jen pořádkové)
Obecní úřad Bílov, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1 (vyvěšení na úřední desce tohoto úřadu je jen
pořádkové)
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