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stavební úřad
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Teplická 874
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V zastoupení.
Profiprojekt s.r.o.
Collo-louky 126
738 02 Frýdek-Místek

27.8.2019

VEŘEJNÁ

OZNÁMENÍ

VYHLÁŠKA

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ
Distribuce,
a.
s.,
IČO
24729035,
Teplická
874,
405
02
Děčín,
kterou zastupuje Profiprojekt s.r.o., IČO 27779319, Collo-louky 126, 738 02 Frýdek-Místek (dále
jen "žadatel") podal dne 14.8.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
H_Tošanovice, U Smilovských, DTS+VNK+NNK , na pozemcích parc. č. 558/1 ( orná půda ) , 558/9 (
orná půda ) , 558/13 ( trvalý travní porost ) , 558/18 ( orná půda ) , 599/5 ( orná půda ) , 603/1 (orná půda
) , 603/3 (orná půda ) , 604/1 (trvalý travní porost ) , 656/2 (orná půda ) , 658 (ostatní plocha, neplodná
půda ), 661/4 ( orná půda ) , 661/9 (orná půda ) , 662/1 (orná půda ) , 663/2 (zahrada ) , 663/5 (zahrada ) ,
663/6 (zahrada ) , 667/1 (trvalý travní porost ) , 673/1 ( trvalý travní porost ) , 796/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace ) v katastrálním území Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice . Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje: Jedná se o novou stavbu veřejné technické infrastruktury - distribuční soustavy
elektřiny ( stavba nového podzemního elektrického vedení vysokého napětí 22kV, nového podzemního
elektrického vedení nízkého napětí 0,4 kV , nového nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV a stožárové
elektrické stanice 22/0,4kV). Účelem stavby podzemního elektrického vedení VN22kV ( SO 02) je
zajištění požadovaného příkonu elektrické energie v napěťové hladině 22 kV pro novou stožárovou (
jedno-sloupovou ) elektrickou stanici 22/0,4 kV. Účelem stavby stožárové - jednosloupové elektrické
stanice 22/0,4 kV ( PS 01, PS 02, PS 03 , SO 01 ) je transformace napětí, pomocí transformátoru, z napětí
VN 22kV na napětí NN 0,4 kV. Účelem stavby podzemního elektrického vedení NN O,4 kV ( SO 03 ) a
nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV ( SO 04 ) je zajištění napojení na stávající distribuční vedení
NN 0,4 kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Účelem stavby jakožto celku je zajištění požadovaného
příkonu elektrické energie v napěťové hladině 0,4 kV pro stávající a nové odběratele elektrické energie .
Druh a typy vedení :
1x jednosloupová trafostanice BTS400
945 m podzemního VN vedení
220 m podzemního NN vedení
60 m nadzemního NN vedení
Obecní úřad Hnojník, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Hnojník, stavební úřad, úřední dny pondělí a
středa od 8,00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod. )
Účastnící se mohou před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
v platném znění, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to v termínu do
5 dnů po uplynutí výše stanovené lhůty.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ilona Filipcová
pověřená vedením stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci (dodejky doručuje se jednotlivě )
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - v zastoupení: Profiprojekt s.r.o., IDDS: 6i2u2yu
Obec Horní Tošanovice, IDDS: 3ufaxns
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., International Carrier Czech Republic a.s., IDDS:
ubzgk9a
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
HnojnikNet.cz, IDDS: bzgh55k
Ing. Monika Danyśová, Horní Tošanovice č.p. 41, 739 53 Hnojník
Jaroslav Slanina, Soběšovice č.p. 231, 739 38 Dolní Domaslavice
Emil Slanina, Dolní Tošanovice č.p. 89, 739 53 Hnojník
Lenka Slaninová, Dolní Tošanovice č.p. 89, 739 53 Hnojník
Vítězslav Motyka, Horní Tošanovice č.p. 56, 739 53 Hnojník
Michal Motyka, Třanovice č.p. 146, 739 53 Hnojník
David Machander, Horní Tošanovice č.p. 55, 739 53 Hnojník
TOZOS spol. s r.o., IDDS: gm77x4c
Marcela Machová, Horní Tošanovice č.p. 72, 739 53 Hnojník
Petr Řehák, Jaroslava Lohrera č.p. 685, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
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Hana Koždoňová, Horní Tošanovice č.p. 179, 739 53 Hnojník
ing. Mateusz Heczko, Horní Tošanovice č.p. 195, 739 53 Hnojník
Mgr. Veronika Heczková, Horní Tošanovice č.p. 195, 739 53 Hnojník
Ludmila Smilovská, Horní Tošanovice č.p. 80, 739 53 Hnojník
Ladislav Smilovský, Horní Tošanovice č.p. 80, 739 53 Hnojník
Ladislav Smilovský, Horní Tošanovice č.p. 80, 739 53 Hnojník
Roman Šotola, Horní Tošanovice č.p. 76, 739 53 Hnojník
Karel Machander, Horní Tošanovice č.p. 55, 739 53 Hnojník
Eva Machandrová, Horní Tošanovice č.p. 55, 739 53 Hnojník
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Marie Smilovská, Horní Tošanovice č.p. 80, 739 53 Hnojník
Ing. Lubor Dvořák, Československé armády č.p. 202/7, Město, 736 01 Havířov 1
Účastnící řízení - doručuje se veřejnou vyhláškou :
Osoby , jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutí přímo dotčeno - ppč. 558/14 , 599/4 , 796/4, 796/2, 109
zast.pl. v katastrálním území Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice .
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek-Místek, IDDS: spdaive
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, IDDS: w4wbu9s
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, IDDS: w4wbu9s

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Hnojník, který
písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Horní Tošanovice, kde bude
rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde toto vyvěšení nemá účinky doručení, na
které je v řízení vázáno počítání lhůt.

Vyvěšeno dne ……………………

Sejmuto dne ……………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

