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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterého zastupuje Jaroslav Kučera, IČO 13732935, Šlikova 671, 295 01 Mnichovo
Hradiště (dále jen „žadatel“) podal dne 17.2.2016 (doplněno dne 29.2.2016) žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby: „Luštěnice – přeložka VN, parc.č. 462/99-102, M.
Dvořák“ kabelové vedení VN v Luštěnicích na pozemcích parc.č. 462/69, 462/74, 462/24,
462/98 v k.ú. Luštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel změny umísťované stavby:
veřejná technická infrastruktura: zajištění dodávky elektrické energie
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Stavba kabelové vedení VN v Luštěnicích bude umístěna na pozemcích parc.č. 462/69, 462/74,
462/24, 462/98 v k.ú. Luštěnice.
Popis stavby a technické řešení:
Nová trasa kabelového vedení VN v Luštěnicích pro napájení stávající PTS č. MB_5222 bude
provedena zemním kabelem AXEKVCE 3x120 s přípojným místem mezi stávajícími
podpěrnými body č.1 a 2. Přípojné místo tvoří betonový stožár č.15/10,5 m/10kN, úsekový
odpínač č. US_MB_784/Fla/15/60 25, přepěťová ochrana a kabelový svod s koncovkami VN a
půleným kabelovým žlabem. Trasa kabelu od přípojného místa povede volným terénem po
pozemku parc.č. 462/24 (dle PK 462/25) v k.ú. Luštěnice dále pak prolukou mezi obecními
pozemky a pozemkem parc.č. 462/98 v k.ú. Luštěnice. Ukončení kabelové přeložky se provede
mechanicky chráněným vývodem na stávající PTS, na niž se osadí omezovače přepětí a svislý
úsekový odpínač č. US_MB_785. Od úsekového odpínače se provede přes podpěrné izolátory na
vrcholu PTS pomocí izolovaných vodičů SAX 120 propojení na stávající pojistkové spodky VN.
Při vypnutí sítě pro tuto akci údržba ČEZu provede výměnu stávajících pojistkových spodků VN
za spodky s omezovači přepětí. Ovládací táhla odpínače se připevní na nosnou konstrukci
stávající PTS. Oba konce přeložky VN jsou opatřeny okružními zemniči.
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Kabel nové přeložky se v celé trase uloží do hloubky 1m do pískového kabelového lože, nad
kabelem se položí ochranná fólie, v trase orné půdy vložit kabel do kabelové chráničky.
Parametry distribuční sítě VN:
-

Jmenovité napětí 3 x 22000V
Druh distribuční sítě IT

Kabelové vedení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005. Uložení do pískového
lože s krytím ochrannou fólií, v orné půdě do kabelové chráničky. V celé trase položit nad
kabelem výstražnou folii. Délka nové kabelové trasy VN bude 90 m.
Uzemnění: U stávající příhradové TS se využije stávající kruhový zemnič FeZn 30x4. Pro
uzemnění přípojného místa (betonový stožár s úsekovým odpínačem) zřídit paprskový zemnič
FeZn 30x4mm.
Stavba kabelové trasy VN nebude zasahovat do ochranných pásem sítí technické infrastruktury
(vedení telekomunikačních sítí, plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení).
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčeného vlivy stavby je dáno ochranným pásmem, které je u kabelového vedení 1 m po
obou stranách krajního kabelu.
K umístění stavby vydaly závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření tyto dotčené orgány:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – vyjádření sp.zn.
9148/2016/OŽP/kama, Č.j. 9148/2016/OPLOO/daze ze dne 26.2.2016
 ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav souhlasné stanovisko Ev.č. MB-751-2/2015/PD ze dne 26.10.2015 – bez podmínek
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 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. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde
o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den

5. dubna 2016 (úterý) v 9:00 hodin.
Místo konání: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu - kancelář č. 21, 2. patro, vedlejší budova Magistrátu - věž.
Poučení:
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému
nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební
a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,
v jiné dny po předchozí domluvě).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě stavby v Luštěnicích.
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Účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a.s., Tomáš Sluka, Miloš Dvořák, Obec Luštěnice
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce Luštěnice, na jejímž území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav, se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad – podatelna
Obecní úřad Luštěnice

Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Jaroslav Kučera, IDDS: 4s8eksw
Tomáš Sluka, Bořislav č.p. 50, 415 01 Teplice 1
Miloš Dvořák, Nová č.p. 304, 294 42 Luštěnice
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Dotčené orgány:
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

