MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko
E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
zastoupení :
ENERGOTIS, s.r.o.
Žižkova 832/5
787 01 Šumperk 1

Spis. zn.: SMBK-22183/2010-SÚ/Ša
SÚ ÚR 178/2010-42094/2010/Ša
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Ing. Petr Šamonil
516 775 720
516 775 544
samonil@blansko.cz

Datum:

20.9.2010

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 29.4.2010 podala E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, kterou zastupuje ENERGOTIS, s.r.o., IČ 64611728, Žižkova
832/5, 787 01 Šumperk 1, prvá z nich v postavení účastníka řízení podle § 27 odst.1 písm.a)
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), žádost
o vydání územního rozhodnutí o změně stavby : rekonstrukce (nástavba a stavební
úpravy) vedení 110 kV V 525 Boskovice – Blansko na pozemcích v katastrálních územích
Blansko, Dolní Lhota, Ráječko, Spešov, Rájec nad Svitavou, Jestřebí, Černá Hora, Bořitov,
Lysice, Voděrady u Kunštátu, Sebranice u Boskovic, Skalice nad Svitavou, Svitávka,
Chrudichromy a Boskovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Městského úřadu Blansko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též "stavební zákon") a současně na základě pověření Krajským
úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, č.j. JMK
28534/2009 ze dne 18.3.2009 vydaným podle § 11 odst. 2 správního řádu a podle § 13
odst.5 stavebního zákona, přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona podanou žádost.
Na základě tohoto přezkoumání a po provedeném řízení vydává podle § 81 a 92 stavebního
zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, toto

rozhodnutí o změně stavby
rekonstrukce (nástavba a stavební úpravy) vedení 110 kV V 525 Boskovice – Blansko na
pozemcích v katastrálních územích Blansko, Dolní Lhota, Ráječko, Spešov, Rájec nad
Svitavou, Jestřebí, Černá Hora, Bořitov, Lysice, Voděrady u Kunštátu, Sebranice u Boskovic,
Skalice nad Svitavou, Svitávka, Chrudichromy a Boskovice.
Popis stavby
Nadzemní elektrické vedení 110 kV V 525 Boskovice – Blansko délky 24.3 km propojuje
transformovny 110 / 22 kV Boskovice a Blansko. Bylo vybudováno v roce 1962, má již
překročenou technickou životnost a investor zamýšlí zvýšit přenosové schopnosti této trasy.
Nové vedení bude provedeno jako dvojité 2 x 110 kV. V plném rozsahu zachová stávající
trasu včetně lomových bodů. Stávajících 148 stožárů typu „Sedlák“ o základní výšce 12 m
bude nahrazeno 89 novými stožáry o výšce 25.95 – 40.20 m, pouze podchodové stožáry
(pod jiným vedením) budou nižší. Nové stožáry budou jednodříkové, příhradové,
z ocelových válcovaných profilů s vertikálním uspořádáním fází (typ „soudek“). Provedou se

buď jako nosné nebo kotevní. V lomových bodech trasy budou postaveny v místě
stávajících stožárů, v mezilehlých úsecích dochází u části nově navržených stožárů
k posunu jejich polohy oproti stožárům stávajícím, vždy však budou provedeny v ose
stávající trasy vedení.
Koridor vodičů nového vedení v běžné trase mezi nosnými stožáry bude 2 x 3.5 m, zatímco
koridor stávajícího vedení je 2 x 4 m. Stožáry č. 25 a 26 již byly postaveny v rámci stavby
„Spešov, úprava VVN 525“; budou ponechány a využity při rekonstrukci.
Pro změnu stavby se stanoví tyto podmínky :
1.

Stavba bude umístěna dle zákresu ve výkresech přehledných situací v měřítku 1 :
: 10 000 a v situačních výkresech na podkladu pozemkových map v měřítku 1 : 2 000,
které jsou součástí ověřené dokumentace stavby.

2.

Požadavky hygienické, požární ochrany, požadavky vyplývající z ochranných pásem a
chráněných území apod. jsou dány příslušnými předpisy.

3.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů
Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu
o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou
k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a
uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

4.

Nájemci jednotlivých pozemků v katastrálním území Bořitov budou minimálně
v jednoměsíčním předstihu vyzváni k uzavření dohody o podmínkách realizace stavby
na užívaných pozemcích.

5.

K provádění stavby : Stavba dle § 103 odst.1 písm.b) bodu 4 stavebního zákona
nepodléhá vydání stavebního povolení ani provedení ohlášení. Lze ji realizovat po
nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.

6.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili :

A. MěÚ Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j.
SÚ SH-MBK 30785/2010 z 23.6.2010, z hlediska dotčení silnic II. a III. třídy.
- Během stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy, na silnici nebude
skladován žádný materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení silničního správního
úřadu.
- O stanovení přechodného dopravního značení požádá investor náš úřad před
realizací stavby (po předchozím stanovisku Policie ČR DI) – v případě, že bude
stavbou omezený silniční provoz.
- Vzdušný přechod silnice bude ve výšce min. 4.60 m nad stávající niveletou vozovky.
Nové sloupové podpěry budou umístěny mimo průjezdní prostor silnice, tj. min.
0.50 m za vnější hranou silniční krajnice, tj. mimo silniční pozemek tak, aby netvořily
pevnou překážku v silniční síti.
- Min. jeden měsíc před vlastní realizací požádá stavebník náš úřad o zvláštní užívání
silnice, pokud budou práce prováděny ze silničního pozemku.
B. MěÚ Blansko, odbor ŽP, stanovisko č.j. MBK 1921/2010/ŽP/Kn ze 14.1.2010
- S odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodářství. Vzniklé odpady budou zařazovány dle
katalogu odpadů, bude evidován způsob jejich dalšího využití nebo odstranění včetně
předání těchto odpadů oprávněným osobám. Likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s platnými předpisy výhradně u organizací
k této činnosti vybavených a oprávněných. Shromažďování odpadů na staveništi
zabezpečí zhotovitel v souladu s platnými předpisy. Doklady o nakládání s odpady ze
stavby budou předloženy při dokončení stavby.
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C. MěÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 24397/2010/ŽP/Su ze 17.5.2010 –
souhlas ke stavbě na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a ve vzdálenosti do 50 m
od hranice lesních pozemků, ve znění doplňujícího závazného stanoviska č.j. MBK
27994/2010/ŽP/Su ze 4.6.2010
- V průběhu užívání stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí uvedených v § 13 a 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
v platném znění.
- Stavba bude realizována dle předloženého situačního projektu.
D. MěÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 20109/2010/Kn z 20.4.2010
- Stožáry č. 1 – 51 budou natřeny tmavě zelenou barvou (efekt zdánlivě subtilnějších
objektů).
- V celém průběhu trasy je nezbytné zajistit stožárům matnou povrchovou úpravu.
- Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 5a odst.5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné nadzemní vedení opatřit
ochrannými prostředky, které zabrání usmrcování ptáků el. proudem.
- Při stavebních pracích na území významných krajinných prvků ze zákona (VKP) a
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) musí být postupováno v souladu
s § 5 odst.3 zákona č. 114/1992 Sb. tak, aby nedošlo k poškození prvků ÚSES a VKP
(např. ukládáním odpadů, vjížděním stavebních strojů mimo místa stavby apod.), aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo
ničení jejich biotopu, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými
prostředky.
E. MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, vyjádření č.j. DMBO
95/2010/TOŽP/Rı z 18.1.2010
- S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Nejpozději při dokončení
stavby budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo
odstranění jednotlivých druhů odpadů.
- V prováděcí dokumentaci bude doplněna stať o odpadech, které při stavbě vzniknou
s tím, že u každého druhu bude uvedeno přibližné množství a konkrétní způsob
naložení s ním. Kromě výkopové zeminy se jedná o odstraněné sloupy, kabely, beton
apod.
- Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen
opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým
proudem dle ust. § 5a odst.5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
- Stávající dřeviny musí být v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. ochráněny před
jejich poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst.1 tohoto zákona, a to
v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9061.
- Zamýšlené provádění prací je třeba projednat včas s vlastníkem a dále také
s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“).
Po ukončení stavební činnosti zemědělské pozemky protokolárně předat vlastníkovi,
popř. nájemci.
- Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich
skončení uvést pozemky do původního stavu.
- Provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám.
- Při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené
ploše a postarat se o její hospodárné využití.
- Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
ZPF.
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F. MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního, závazné stanovisko č.j. DMBO
9138/2010/TOŽP/Ha/Les/221.2-50m ze dne 12.5.2010 – souhlas k vydání rozhodnutí
o umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa
- V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění
funkcí lesa ani porostů na nich rostoucích.
- Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací a v rozsahu předložené
projektové dokumentace.
- Sousední lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny a ani využívány jako staveniště či
skládka stavebního materiálu a případného odpadu.
- Zřízením stavby budou zachovány vjezdy a přístupové cesty k lesním pozemkům za
účelem jejich možného obhospodařování. V žádném případě nesmí dojít k vytvoření
nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních
lesních pozemků.
- Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře a správce lesů, tj. Lesů ČR,
s.p., LS Černá Hora, stanovené v písemném přípise pod č.j. /144/2010/84/312.4 ze
dne 12.4.2010.
- V souladu s ustanovením § 22 odst.1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou
povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou
jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými
zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem
větví a kořenů.
- Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou
osobou a zástupce vlastníka sousedních lesních pozemků bude přizván
k odsouhlasení správnosti dodržení technických parametrů vzdálenosti stavby od
sousedních lesních pozemků, jak je v tomto závazném stanovisku uvedeno.
- Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků
stanovené v § 11 lesního zákona.
G. MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního, vyjádření zn. DMBO 5722/2010
TOŽP/Kž z 18.3.2010 a doplňující vyjádření zn. DMBO 11504/2010 TOŽP/Kž
z 23.6.2010
- Barevný odstín stožárů bude zvolen obdobný jako na území ORP Blansko, dle
požadavků MěÚ Blansko, odboru životního prostředí.
H. Krajský úřad JM kraje, odbor dopravy, vyjádření č.j. JMK 38286/2009 ze 17.4.2009
- Křížení nadzemního vedení 110 kV se silnicí I / 43 musí splňovat podmínky § 36
odst.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a musí být provedeno tak, aby byly co nejméně dotčeny silniční zájmy.
Vodiče nesmí být umístěny níže než 6.00 m nad niveletou vozovky.
- Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
dotčená silnice nesmí být znečištěna nebo poškozena a nesmí být na ní bez povolení
silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umísťovány žádné věci,
zařízení ani materiál.
- Práce budou prováděny bez omezení provozu na silnici uzavírkou (§ 24 zákona
o pozemních komunikacích). Případné dopravně bezpečnostní opatření bude
provedeno podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, na základě
stanovení přechodné úpravy provozu vydaného naším úřadem.
I. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, souhlas ke zřízení stavby
SOO0119/09-615Ar DUCR-54266/09/Ar z 20.11.2009
- Stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace.
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zn. MO-

7.

-

Vedení musí být upraveno tak, aby bylo chráněno proti vlivům z trakčního vedení.
V místě je trakční vedení soustavy 25 000 V střídavých.
Technické řešení a podmínky provádění přechodu přes dráhu musí být projednány
s vlastníkem dráhy.
Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací, vodních toků, lesů a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich
ochrany :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno, vyjádření zn. St/09059/31 ze 4.6.2009 a č.j.
SB/nečit/51000/2009 z 12.6.2009
Správa a údržba silnic JM kraje, vyjádření zn. 3780/2009-BK/PoAn z 6.5.2009
Správa a údržba železniční cesty, s.o. Správa dopravní cesty Brno, vyjádření zn.
2770/09-SDC BNO/ z 8.4.2009
Správa a údržba železniční cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, vyjádření zn. SSOU1-2009/Kán z 23.3.2009
Správa a údržba železniční cesty, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, vyjádření
zn. 3207/09-TÚDC z 1.7.2009
Povodí Moravy, s.p., Brno, stanovisko a vyjádření zn. PM 012225/2009-203/Le
z 23.3.2009
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště ZVHS
Svitavy, vyjádření zn. OPM/SY/320/09 z 24.3.2009
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Dyje, vyjádření č.j.
440/2009/952/93/731 z 25.3.2009
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Č. Hora, vyjádření č.j. 778/2009/144/84/312.4
z 6.4.2009
JMP, a.s., Brno, vyjádření zn. 831/10/112 z 3.2.2010
VAS, a.s., divize Boskovice, vyjádření zn. 840/09 ze 14.4.2009
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. 75717/09/MBO/VVM z 28.7.2009
Vodafone Czech Republic, a.s., Praha, vyjádření zn. IIG/04/14/09/BKLYS ze 14.4.2009
ČR, Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, stanovisko č.j.
1618/2009-1383-ÚP-BR z 20.5.2009
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, vyjádření zn. 230/016736/2009/LPr
z 24.8.2009 a následné vyjádření zn. 230/023238/2009/LPr z 11.11.2009
ČD – Telematika Brno, vyjádření zn. 5219/09 z 23.3.2009, jehož platnost byla
prodloužena přípisem zn. 1415/10 z 2.2.2010
České radiokomunikace, a.s., Praha, vyjádření zn. ÚTS/P 53884/10 z 8.2.2010

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude stavba prokazatelně zahájena.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Žádné námitky nebyly vzneseny.
Odůvodnění
Dne 29.4.2010 obdržel stavební úřad Městského úřadu Blansko žádost o vydání územního
rozhodnutí o změně stavby rekonstrukce (nástavba a stavební úpravy) vedení 110 kV V 525
Boskovice – Blansko na pozemcích v katastrálních územích Blansko, Dolní Lhota, Ráječko,
Spešov, Rájec nad Svitavou, Jestřebí, Černá Hora, Bořitov, Lysice, Voděrady u Kunštátu,
Sebranice u Boskovic, Skalice nad Svitavou, Svitávka, Chrudichromy a Boskovice. Žádost
podala E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
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Budějovice, kterou zastupuje ENERGOTIS, s.r.o., IČ 64611728, Žižkova 832/5, 787 01
Šumperk 1.
Jelikož předložená žádost s dokumentací neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, vyzval stavební úřad žadatele k jejich úpravě a doplnění a současně
řízení usnesením č.j. SÚ PŘ 120/2010-24711/2010/Ša z 18.5.2010 přerušil. Požadované
doplnění bylo provedeno dne 30.6.2010, kdy bylo v řízení pokračováno.
Stavební úřad Městského úřadu Blansko opatřením ze dne 2.8.2010 oznámil zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti
současně nařídil provedení veřejného ústního jednání na den 3.9.2010; z průběhu tohoto
jednání byl pořízen protokol. Účastníci řízení dostali možnost k záměru podávat námitky,
dotčené orgány závazná stanoviska a veřejnost připomínky, nejpozději však při ústním
jednání.
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z předpokládaného působení
stavby po provedené změně na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, výšku, hmotu a
odstupy od okolních hranic pozemků. Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníka
řízení
- žadateli
- městům, městysům a obcím, přes jejichž katastry elektrické vedení prochází
- vlastníkům pozemků, přes které prochází trasa elektrického vedení
- vlastníkům pozemků bezprostředně sousedících (mezujících) s pozemky, na kterých
bude probíhat výstavba nových stožárů
- vlastníkům a správcům dotčených inženýrských sítí, komunikací, vodních toků a lesů,
kteří jediní by mohli být změnou stavby přímo dotčeni.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že změnou stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Nebudou ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
v jednotlivých obcích a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky neuvedenými ve
výrokové části tohoto rozhodnutí :
• rozhodnutí MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství, č.j. SH
ZVL 92/2010-31920/2010 z 30.6.2010 – povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy
umístěním inženýrských sítí
• rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, č.j. SMBO 10949/2010 DOP ze 14.6.2010
– povolení zvláštního užívání pozemních komunikací umístěním inženýrských sítí
křížením silnic II. a III. třídy
• závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-11-25/2OPR-2009 z 2.4.2009
• stanovisko MěÚ Boskovice, odboru výstavby a územního plánování, č.j. DMBO
10231/2010/STAV/Št. z 31.5.2010
• rozhodnutí MěÚ Blansko, odboru životního prostředí, č.j. MBK 24524/2010 ze 17.5.2010
– souhlas se stavbou podle § 17 odst.1 písm.a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, ve znění pozdějších předpisů
• rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, spis. zn. SMBO
8229/2010/TOŽP/Ma z 28.4.2010 - souhlas se stavbou podle § 17 odst.1 písm.a), c) a e)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
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Citovaná závazná stanoviska byla bez podmínek, závazná stanoviska ostatních dotčených
orgánů byla zahrnuta do výroku tohoto rozhodnutí. Závaznost zde citovaných rozhodnutí
vyplývá přímo z jejich znění, včetně podmínek v nich uvedených.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců komunikací, vodních
toků, lesů a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají
soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto
územním rozhodnutí nejsou zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily změně stavby, a proto
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti
nebyly podány.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení je 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce) ke Krajskému úřadu
JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního
úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem
je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným
v § 85 odst.1 stavebního zákona doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným
v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.

Ing. Petr Rizner
vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Městský
úřad Blansko, odbor hospodářské správy, zajistí její zveřejnění též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to na www.blansko.cz . Obdobným způsobem zajistí zveřejnění této
písemnosti též městské a obecní úřady a úřady městysů Ráječko, Spešov, Rájec – Jestřebí,
Černá Hora, Bořitov, Lysice, Voděrady, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Svitávka,
Chrudichromy a Boskovice.
__________________________________________________________________________
Vyvěšeno dne

………………..

Sejmuto dne

………………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………..
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti :

Rozhodnutí pokračuje na další straně
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.6.2010.
Příloha
-

Ověřená dokumentace (obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Obdrží :
žadatel (doručenka)
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupení : ENERGOTIS, s.r.o., IDDS: shm38td
účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona (doručenky)
Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 24 Blansko
Obec Ráječko, IDDS: fh7bg7p
Obec Spešov, IDDS: vqtbiq4
Město Rájec - Jestřebí, IDDS: 2ipbbtf
Městys Černá Hora, IDDS: beebp7j
Obec Bořitov, IDDS: 7q5bq97
Městys Lysice, IDDS: aheb3ze
Obec Voděrady, IDDS: 77qa8zp
Obec Sebranice, IDDS: qraard9
Obec Skalice nad Svitavou, IDDS: wewbitd
Městys Svitávka, IDDS: pdsba4g
Obec Chrudichromy, IDDS: dtva8z4
Město Boskovice, IDDS: qmkbq7h
ostatní účastníci řízení (doručení pouze veřejnou vyhláškou)
…………
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor JM kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám.
Republiky 1316/1, 678 01 Blansko 1
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: qmkbq7h
dále obdrží :
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko –
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
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