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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín, 
kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137, 757 01  Valašské Meziříčí  
(dále jen "žadatel") podal dne 29.6.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Horní 
Tošanovice, kabel VN 22kV  ,  na pozemcích parc.číslo – 600 zast.pl., 422/17, 422/18, 428/6,  428/7 , 
428/15, 436/1, 437/4, 1212/4, 1212/2, 497, 1277/17, 568/27, 568/25, 568/16, 568/14, 1092/3, 1092/8, 
1092/9, 872/6, 872/3, 953/5, 872/7, 1320/14, 1292/1, 1298/1,  1319/2, v katastrálním území Nošovice, na 
ppč. 342/7, 342/8, 341/1, 812/1, 332/1, 834/4, 325/44, 834/2, 833/3, 833/2, 834/1, 832/5, 832/3, 791/16, 
309/3, 827/5, 831/3, 831/17, 837, v katastrálním území Vojkovice, na ppč. 1704/2, 1615/2, 1703/17, 
1220/15, 1220/16, 1703/11, 1703/8, 1703/3, 1168/2, v katastrálním území Dobratice, na ppč. 1611/1, 
1090/1, 1621/2, 1620/2, 1546/1 v katastrálním území Dolní  Tošanovice, na ppč. 784/1, 415/1, 406/1, 
415/11, 415/9, 415/5, 411/4, 357/5, 411/1, 351, 348/1 , 347/3 v katastrálním území  Horní Tošanovice .  
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Popis stavby :  
- předmětem záměru je rozšíření nezbytné veřejné technické infrastruktury  (VTI)  distribuční 

soustavy v elektroenergetice (DSE) , spočívající v umístění a provedení trvalé stavby podzemního 
elektrického vedení o napětí 22 kV, včetně podzemního vedení řídicí, zabezpečovací , informační a 
telekomunikační techniky , trvalé stavby elektrického kompaktního prefabrikovaného spínacího 
zařízení ( spínací stanice )  a trvalé stavby zpevněné manipulační plochy . Dispoziční a provozní 
řešení stavby je navrženo za účelem posílení kapacity stávající DSE o napětí 22 kV v dotčeném 
území, která je již kapacitně nedostačující  ( nemožnost připojení nových odběratelů, navyšování 
stávajících odběrů apod. )  

 
Technické  a provozní řešení stavby :  
-  technické řešení stavby, provozně rozdělené do tří úseků s označením A-C, celková délka cca 7 354 m, 
přičemž trasa C je v délce cca 42 m vedena společně s trasou B, spočívá ve vybudování nové  trasy 
podzemního el. vedení o napětí 22 kV, včetně optického  vedení, mezi stávající rozvodnou 110/22 kV 
Nošovice a novou spínací stanicí, která bude následně zapojena do stávající linky nadzemního 
elektrického vedení 22 kV s označením "VN 06"  , v souvislosti s obslužností spínací stanice dojde 
rovněž k vybudování nové zpevněné manipulační plochy .  
- pro elektrické vedení je navržen kabel v trojsvazkovém uspořádání (3x) typu 22-AXEKVCE 
3x1x240/25 mm2 .  
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- optické podzemní vedení  HDPE 40/33 mm se zataženým optickým kabelem 48 vláken   - délka kabelů - 
úsek A - 6 150 m, úsek B - 2 360 m, úsek C - 70 m .  
- spínací stanice - kompaktní prefabrikovaná betonová pochozí / obsluhovaná zevnitř / s plochou střechou  
o půdorysných rozměrech 4,18 x 2,98 x 3,58 m , z toho světlá výška nad upraveným terénem 2,84 m .  
- zpevněná manipulační plocha, půdorysných rozměrů 9,15 x 7,30 + 2,85 x3,30 m  z betonové zámkové 
dlažby .  
 

 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   v návaznosti na zákon č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací , 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. 

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.) , ( nebo jiné  dny, pouze po telefonické domluvě tel. 
558694797, 728030926 ) .  

 

Účastnící řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb ., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen "správní řád") , právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, a to ve lhůtě nejpozději do 5 dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k 
podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnutí.  

Jedná se o  rozšíření nezbytné veřejné technické infrastruktury - distribuční soustavy v elektroenergetice , 
která je ve smyslu § 2 odst. 2 písm.a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon ), ve znění pozdějších 
předpisů , zřizována a provozována ve veřejném zájmu . Jedná se o stavbu vybrané energetické 
infrastruktury podle § 1 odst. 4 písm.a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, 
stavební úřad projedná předmětnou stavbu v režimu výše uvedeného zákona č. 416/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

Dle ust. § 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, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního 
zákona . Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být 
předložený záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou 
vyhláškou .  

 

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 
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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 ve smyslu § 33 
správního řádu .  
 
 

Ilona Filipcová 
referent stavebního úřadu 

 
Obdrží: 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm.a) stavebního zákona – žadatel ( doručenky ):  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  - v zastoupení: ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau 
 
Účastnící územního řízení podle § 85 odst. 1 písm.b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má 

být požadovaný záměr uskutečněn ( doručenky):  
Obec Nošovice, IDDS: h3rbi5y 
Obec Dobratice, IDDS: 9pzbsb6 
Obec Vojkovice, IDDS: vmebjh4 
Obec Dolní Tošanovice, IDDS: ypbaxme 
Obec Horní Tošanovice, IDDS: 3ufaxns 
 
Účastnící územního řízení podle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona – 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 ( doručenky ):  
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
GridServices , s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí, IDDS: dgzdjrp 
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko  F-M, IDDS: jytk8nr 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Ostrava, SEE, SMT, SBBH, SSZT,stavební 
správa východ, IDDS: uccchjm 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz 
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IDDS: 55ha87q 
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn 
Lesy České republiky, s.p., LS Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn 
Pavel Jochim, IDDS: bzgh55k 
MASTER IT Technologies, a.s., IDDS: w3ye4ph 
SilesNet s.r.o., IDDS: vvb2cgg 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
CTP Property XIX, spol. s r.o., IDDS: 6f24wxq 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 
Obec Nošovice, IDDS: h3rbi5y 
Obec Dobratice, IDDS: 9pzbsb6 
Obec Vojkovice, IDDS: vmebjh4 
Obec Dolní Tošanovice, IDDS: ypbaxme 
Obec Horní Tošanovice, IDDS: 3ufaxns 
Mojmír Velký, Vojkovice č.p. 188, 739 51  Dobrá 
MUDr. Vlasta Pavlíková, Hnojník č.p. 94, 739 53  Hnojník 
Michal Tomančák, Dolní Tošanovice č.p. 50, 739 53  Hnojník 
Darina Pasterná, Horní Tošanovice č.p. 29, 739 53  Hnojník 
TOSAN park a.s., IDDS: kv2gp8b 



Č.j. OH/01808/2018/04 str. 4 

 
Jan Motyka, Horní Tošanovice č.p. 56, 739 53  Hnojník 
Alois Škuta, Dolní Tošanovice č.p. 85, 739 53  Hnojník 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Hyundai Steel Czech s.r.o., IDDS: um5a84k 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
TOZOS spol. s r.o., IDDS: gm77x4c 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 
Oberbank AG pobočka Česká republika, IDDS: 9k7ddf7 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
Deutsche Pfandbriefbank AG, id.č. HRB 41054,, Freisinger Stra3e č.p. 5, 85716, Germany  - doručování 
dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění – veřejnou vyhláškou .  
 
Účastnící územního řízení podle § 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona – osoby – jejich vlastnické, 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno ( veřejnou vyhláškou):  

- vlastnící sousedních pozemků  parc.číslo -  439/7 , 437/2, 431/28, 953/4, 953/11, 872/5, 968/10, 1317/2, 
1224/1, 1292/2, 437/2, 439/5, 1300/2 v katastrálním území Nošovice,  ppč. 807/3, 835/2, 325/44, 325/45, 
833/4, 832/8, 837/4, 731/13, 831/11, 831/10, 832/7, 301/2, 294/1 v katastrálním území Vojkovice, ppč. 
1277/1, 1220/14, 1220/6, 1220/17 v katastrálním území Dobratice, ppč - 1062/6 v katastrálním území 
Dolní Tošanovice, ppč. 827/18, 406/6, 347/20, 347/28, 347/29, 766/4 v katastrálním území Horní 
Tošanovice  
  
dotčené správní úřady 
Ministerstvo obrany, odbor územní správy majetku, IDDS: hjyaavk 
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
Magistrát města  Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: w4wbu9s 
Magistrát města  Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, IDDS: w4wbu9s 
Magistrát města  Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, IDDS: w4wbu9s 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek-Místek, IDDS: spdaive 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní  odbor F-M, Dopravní inspektorát  Třinec, 
IDDS: n5hai7v 
 
Ostatní:  
Obecní úřad Nošovice  - k vyvěšení na úřední desce  
Obecní úřad Vojkovice - k vyvěšení na úřední desce  
Obecní úřad Dobratice - k vyvěšení na úřední desce  
Obecní úřad Dolní Tošanovice - k vyvěšení na úřední desce  
Obecní úřad Horní Tošanovice - k vyvěšení na úřední desce  
 
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 Nošovice, Obecního úřadu 
Vojkovice, Obecního úřadu Dobratice, Obecního úřadu Dolní Tošanovice a Obecního úřadu Horní 
Tošanovice . V tomto případě jde pouze o informaci, nikoliv o způsob doručování písemnosti .  
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :  
 
Vyvěšeno dne ...................................                            Sejmuto dne ............................. 
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