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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

Společnost CETIN a.s. (IČ:25548531), sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, zastoupená na základě plné moci společností Svoboda a syn, s.r.o. (IČ:25548531), sídlem
Jahodová 524/62, Brno (dále jen "žadatel") v postavení účastníka řízení podle ustanovení § 27
odst. 1 písmene a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podala dne
03.07.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
''Základnová stanice Blansko – Dlouhá Lhota včetně oplocení, zpevněných ploch, podzemního
vedení NN, nadzemní přípojky VN a trafostanice VN 22 Kv'' na pozemcích p.č. 676/89, 676/91,
627/17, 638/40, 627/30, 627/51, 627/53, 626/131, 626/98 a 626/99 v k.ú. Brťov u Černé Hory (dále jen
stavba), (všechny pozemky dále v k.ú. Brťov u Černé Hory).
Úřad městyse Černá Hora, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'), projednal v
územním řízení tuto žádost a na základě posouzení podle § 90 stavebního zákona vydává podle § 92
stavebního zákona
rozhodnu tí o umístění stavby:
''Základnová stanice Blansko – Dlouhá Lhota včetně oplocení, zpevněných ploch,
podzemního vedení NN, nadzemní přípojky VN a trafostanice VN 22 Kv'' na pozemcích p.č.
676/89, 676/91, 627/17, 638/40, 627/30, 627/51, 627/53, 626/131, 626/98 a 626/99 k.ú. Brťov u Černé
Hory (dále jen stavba), (všechny pozemky dále v k.ú. Brťov u Černé Hory).
Popis záměru:

Jedná se o vybudování nového areálu základnové stanice veřejné komunikační sítě na
pozemku p.č. 676/89, dále se jedná o vybudování zemního rozvodu nízkého napětí (NN – délka
trasy cca 450m, kabel AYKY-J 4X70mm2-FeZn 30/4 v chráničce KOPOFLEX+2xHDPE
40/33mm) na pozemcích p.č. 627/53, p.č. 627/51, p.č. 627/30, p.č. 638/40, p.č. 627/17 a p.č.
627/9, dále se jedná o vybudování stožárové trafostanice (s elektroměrovým rozvaděčem RE typ
ER112) na pozemcích p.č. 627/53, p.č. 626/98 a p.č. 626/131 a nové přípojky vysokého napětí
(VN – závěsný vodič AlFe 50) na pozemcích p.č. 626/99, p.č. 626/98, p.č. 626/131 a p.č. 627/53
vyvedené ze stávajícího podpěrného bodu na pozemku p.č. 626/99 v k.ú. Brťov u Černé Hory.
Areál základnové stanice bude půdorysného rozměru 10m x 6m, oplocený (výška 2,75m)
ocelovými sloupky (s ocelovými úhelníky pro uchycení ostnatého drátu) po vzdálenosti max.
2,5m s mezi výplní z poplastovaného drátěného pletiva a se vstupní brankou šířky 1,3m.
Zpevněné plochy v areálu budou mít hutněný podklad ze štěrkodrti. K areálu bude na pozemku
p.č. 676/89 vybudována stěrková plocha (3,5mx20m) pro přístup. Základnová stanice je
navržena jako tubusový železobetonový stožár výšky 38m, typ LM 38/10 na základové patce
(půdorysný rozměr železobetonové monolitické kalichové patky bude 1,5m x 1,5m) uvnitř
oploceného areálu. V areálu bude dále umístěn stojan, rám pro outdoor technologii situovanou
u paty stožáru. Areál základnové stanice bude umístěn ve vzdálenosti cca 3,8m od p.č. 676/88 a
p.č. 676/90 a ve vzdálenosti cca 55m od p.č. 640/1.
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Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres s názvem
„situace“, název a číslo stavby BLDLL_48889 v měřítku 1 : 2000 se zakreslením stavebních
pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2.

Pro realizaci umisťované stavby ''Základnová stanice Blansko – Dlouhá Lhota včetně oplocení,
zpevněných ploch, podzemního vedení NN, nadzemní přípojky VN a trafostanice VN 22 Kv''
se vymezují pozemky p.č. 676/89, 676/91, 627/17, 638/40, 627/30, 627/51, 627/53, 626/131,
626/98 a 626/99 v k.ú. Brťov u Černé Hory.

3. Budou splněny podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích a to zejména:
a) Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 12.08.2020 zn.
S46170-27019002:
Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a
stavební řízení. Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu: Nadzemní
vedení VN.
Název stavby: Základnová stanice Místo stavby: k.ú. Brťov u Černé Hory, par.č. 676/89...dle dodané situace
Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto
podmínek:
1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto
zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či ma jetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo
podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení
prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa
křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby
pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením
prací v blízkosti podzemního kabelového
vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném
rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Holík, tel.:
733670250, email: roman.holik@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím hez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k. jeho poškození poruchou
nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD.
Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat
příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden
zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení
odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy
odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33
0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu
vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a
výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty
nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26063797 s
platností do 07.08.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách
práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována
s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
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12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení
22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a
vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10, dne
předchozího měsíce.
V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po
ukončení stavby s její kolaudací.
b) Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 07.8.2020 zn.
D8610-26063797:
Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a
provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. V zájmovém
území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení VN. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech
zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.
458/2000 Sb.. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Vaše
podklady jsme předali správci zařízení, který' vydá stanovisko k činnostem a stavbě v ochranném pásmu.
Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou
uvedeny v závěru tohoto vyjádření. Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím. že zajistíte:
1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005
a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením
prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit
pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy
provést
na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká
republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Holík, tel.: 733- 670250, email:
roman.holik@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím
bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability
podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak
minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení
distribuční soustavy.
7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové
služby 800 22 55 77.
Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte,
prosím, toto vyjádření. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.
c) Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01 ze dne 24.3.2020 sp. zn.: 99773/2020-1150-OÚZ-BR SpMO 1899285/2020-1150:
Závazné stanovisko pro územní řízení
Výstavba nové základnové stanice veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (CETIN), lokalita BLDLL, k.ú. Brťov u Černé Hory, p.č. 676/89
K čj. BLDLL
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Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany,
v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR"'), a
v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního
plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro
potřeby vedeného řízení souhlasné závazné stanovisko k výstavbě základnové stanice veřejné komunikační sítě
umístěné na parc.č. 676/89 v k.ú. Brťov u Černé Hory, o maximální výšce antén 38,6 m nad okolním terénem
a o souřadnicích WGS: 16° 29' 51,135" 49° 25' 14,657" včetně napojení NN, VN tak, jak byla doložena v
písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:
- Stožár základnové stanice bude v souladu s ustanoveními vojenského předpisu Let-l-6/L14 Vojenská letiště
(leteckého předpisu LI4 Letiště) barevně označen střídavými kontrastními pruhy. Barvy pruhů musí kontrastovat
s pozadím, proti kterému budou pozorovány. Musí být použity oranžová (RAL 2009) a bílá (RAL 9016) nebo
červená (RAL 3020) a bílá (RAL 9016). Pruhy musí být kolmé k nejdelšímu rozměru stožáru. Od vrcholu stožáru
směrem k patě stožáru musí být provedeno minimálně 5 pruhů o celkové výšce nejméně 20 m, přičemž pruhy na
okraji musí být tmavší barvy.
- Stožár základnové stanice bude v souladu s ustanoveními vojenského předpisu Let-l-6/L14 Vojenská letiště
(leteckého předpisu LI4 Letiště) světelně označen zdvojeným překážkovým návěstidlem nízké svítivosti typu B,
které bude umístěno co možná nejblíže k vrcholu stožáru.
- Použité překážkové návěstidlo musí být schváleno Odborem dohledu nad vojenským letectvím Sekce správy a
řízení organizací Ministerstva obrany nebo Úřadem pro civilní letectví a musí mít vydané osvědčení typové
způsobilosti leteckého pozemního zařízení.
- Před vydáním kolaudačního souhlasu žádáme o zaslání potvrzení investora, že stavba je barevně a světelně
označena.
Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož
zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska
dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho
vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační
vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, u stavebních úřadů. Tato
vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro UAP
a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná
určení. Žádost byla posouzena v souladu se zákonem č.49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Při naplnění výše uvedených
podmínek posuzovaný stavební záměr nebude bránit leteckému provozu ani nebude ohrožovat bezpečnost
vojenského letectva. Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany (viz UAP - 119).
Před vydáním kolaudačního souhlasu musí Ministerstvo obrany obdržet potvrzení o realizaci výstražného
překážkového značení pro ověření splnění závazné podmínky a pro zanesení realizovaného značení do leteckých
map a související databáze. Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění
obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek
Ministerstva obrany, které musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu,
které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny
v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.
d) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne
16.03.2020 č.j. KHSJM 15163/2020/BK/HP:
Výstavba nové základnové stanice spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s, BLDLL, k.ú. Brťov u Černé
Hory, parc.č. 676/89.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK" nebo „orgán ochrany
veřejného zdraví") jako správní orgán místně příslušný dle § 82 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm.
a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), vydává toto vyjádření
Dokumentace, která byla orgánu ochrany veřejného zdraví předložena v souladu s § 35 odst. 2 písm. c) zákona
č. 258/2000 Sb. pod č. KHSJM 10598/2020/BK/HP dne 25.2.2020 Silvií Vltavskou, nar. 25.11.1975, bytem
Labská 156/37, zplnomocněnou společností Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 602 00 Brno na základě
plné moci, která zastupuje investora stavby společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem
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Olšanská 2681/6, 130 00 Praha na základě plné moci týkající se výstavby nové základné stanice veřejné
komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ 04054063 umístěné na pozemku p.č.
676/89 v k.ú. Brťov u Černé Hory dokládá výpočtem dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího
záření z hlediska možné expozice osob, tedy splnění povinnosti, stanovené v § 35 odst. 2 písm. a) zákona č.
258/2000 Sb. ve spojeni s nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve
znění pozdějšího předpisu.
Odůvodnění:
Dne 25.2.2020 bylo na KHS JmK jako orgánu ochrany veřejného zdraví doručeno podání Silvie Vltavské,
Labská 156/37, 602 00 Brno zastupující společnosti Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 602 00 Brno, která
v zastoupení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ04084063 na základě plné moci žádá o
vyjádření k výstavbě nové základnové stanice veřejné komunikační sítě v k.ú. Brťov u Černé Hory, p.č. 676/89.
Základnová stanice veřejné komunikační sítě bude umístěna v nezastavěném území, na pozemku vedeném jako
zemědělský půdní fond. Zastavěná plocha objektu 60 m2. Jedná se o stavbu pro technologii telekomunikačního
zařízení - areál základnové stanice se stožárem výšky 38/10 m2, outdoor - stojan pro technologii, elektrická
přípojka vysokého a nízkého napětí, oplocení areálu, zpevněné plochy, přístupová komunikace Základnová
stanice bude sdílená ostatními operátory. Pro pokrytí signálem technologie GSM a LTE budou na této
základnové stanici použity panelové antény, které budou přichyceny přes výložníky ke konstrukci věže. Na
stanici bude celkem 6 panelových antén. V uvedeném počtu antén provozovatel CETIN nově instaluje: 800 MHz
3x; 900 MHz 3x. Antény jsou typu H-A79451v02 o výkonu 120 W a budou orientovány na azimut 30° 120° a
230°. Umístění je ve výšce 36,7 m nad okolním terénem.
Protože uvedené zařízení je zdrojem neionizujícího záření (podle vládního nařízení č. 291/2015 Sb.), byl
zpracován výpočet elektromagnetického pole (zpracoval Pavel král 24. 2. 2020), který určuje hranice shody, kde
se hodnoty expozice elektromagnetickému poli rovnají nejvyšším přípustným nebo referenčním hodnotám dle
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Antény jsou umístěny tak, že zóny překračující referenční hodnoty jsou mimo dosah pohybu obyvatel. Při
nastaveném výkonu vysílacího zařízení a navrženém umístění antény budou dodrženy stanovené limitní
referenční hodnoty pro nepřetržitou expozici ostatních osob na předpokládaných místech pobytu osob v okolí
základnové stanice. Vzhledem ktomu, že předložená dokumentace splňuje požadavky, vyplývající z právních
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možné vydat toto vyjádření.
e) Stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko ze dne
18.05.2020 č.j. MBK 23336/2020:
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.04.2020 Vaši žádost o vyjádření k záměru
společnosti CETIN, k realizaci stavby základnové stanice veřejné komunikační sítě „ZS BRŤOV-JENEČ" (dále
jen „stavba") na pozemku p.č. 676/89 v k.ú. Brťov u Černé Hory. Městský úřad Blansko, odbor životního
prostředí, posoudil předloženou žádost v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné a místní
příslušnosti z hlediska obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí. Na základě výsledku tohoto
posouzení ve věci vydává následující stanovisko.
Z hlediska vodního hospodářství - a zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen „vodní zákon"), je stavba ve smyslu § 18 vodního zákona možná. K předložené dokumentaci
nemáme připomínek.
Z hlediska odpadového hospodářství - k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitek za
předpokladu, že s odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodářství. Z předložených dokladů je zřejmé, že stavba není v rozporu v zájmu ochrany odpadového
hospodářství.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - upozorňujeme, že stavbou bude dotčen zem. půdní fond.
Investor stavby musí požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Blansko, odbor ŽP) o
souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Náležitosti podání stanoví § 9 odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska ochrany ovzduší - ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), s výše uvedenou stavbou souhlasíme. Musí být dodržována příslušná
ustanovení zákona a ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přístupné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona.
Z hlediska lesního hospodářství - vzhledem k tomu, že se navrhovaná stavba nachází ve vzdálenosti menší než
50 m od hranice lesních pozemků a na lesních pozemcích, ve věci musí být v souladu s § 14 odst. 2 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, vydáno závazné stanovisko, a to na základě samostatně podané žádosti, jejíž přílohou bude situace
stavby a vzdálenost navrhované stavby od hranice nejbližších lesních pozemků.
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Z hlediska ochrany přírody a krajiny - ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 11419/92 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), bude předmětná stavba posuzována z hlediska ochrany
krajinného rázu. Investor stavby proto požádá zdejší odbor životního prostředí o udělení souhlasu k umístění této
stavby ve výše uvedeném území, a to z hlediska § 12 odst. 2 zákona. Současně s žádostí předložte projekt stavby.
f) Závazné stanovisko Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko ze dne 15.04.2020 č.j. ÚP NS 086/2020-MBK
18697/2020/Šj:
Úřad územního plánování Blansko záměr přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování s tímto závěrem: Záměr je přípustný.
Pověřená osoba zastupující projekční společnost zpracující dokumentaci záměru, jehož stavebníkem je CETIN
a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, podala žádost o vydání závazného
stanoviska podle ustanovení § 96b stavebního zákona ke stavebnímu záměru „Výstavba základnové stanice
veřejné komunikační sítě Blansko - Dlouhá Lhota", spočívajícímu ve stavbě nové základnové stanice složené z
tubusového železobetonového stožáru, stojanu pro technologii umístěného u paty stožáru a napojení NN a VN
podzemní elektrickou přípojkou, včetně oplocení stanice ocelovými sloupky s poplastovaným pletivem a
zpevněných ploch, na pozemku pare. č. 676/89 v katastrálním území Brťov u Černé Hory.
K žádosti byla přiložena projektová dokumentace pro ÚS a SP, zpracovaná společností Svoboda a syn,
s.r.o.,Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ:25548531, HIP: Ing. Alois Štěpán, Nová 607 Morkovice - Slížany 76
833, Autorizace; 1300798, s datem leden 2020.
Podle přiložené dokumentace se stavba nachází v nezastavěném území na parcele p.č.676/89, severozápadně od
zastavěného území obce. Jedná se o novou stavbu základnové stanice veřejné komunikační sítě, za účelem
zlepšení pokrytí signálem veřejné komunikační sítě v dané lokalitě, která bude sdílená ostatními operátory.
Vlastní stožár stanice je navržen jako věž „LMS 38/10" ( výšky 38m, o ploše 10m2), která bude osazena na
základovou patku čtvercového půdorysu. Nosný předpínaný železobetonový dřík stožáru bude sestaven ze tří
dílů. Díly mají konicitu vnější stěny 15 mm/bm. Průměr v hlavě stožáru je f668 mm a průměr v patě v kalichu je
f1298 mm a průměr na základu stožáru je f1268 mm. Vlastní základ má být zhotoven jako železobetonová
monolitická kalichová patka o čtvercovém půdorysu 5000x5000 mm a výšce 2,350 m s kalichem pro uložení
stožáru o rozměrech 1500x1500x2000 mm. Ocelový balkón pro panelové antény má být umístěn ve výšce 35,300
- 36,800 m nad terénem a je tvořen plošinou krytou pororošty. Jako provozní objekt je navržena outdoorová
technologie osazená na ocelový rám se stříškou z trapézového plechu. Elektřina - navržená nová VN přípojka s
novou stožárovou trafostanicí umístěnou na pozemku 627/53 LV 1 k.ú. Brťov u Černé Hory. Bude zřízeno nové
venkovní vedení ze stávajícího podpěrného bodu VN linky č. 13, číslo podpěrného bodu 202 umístěného u
severní hranice parcely č. 626/99 vedené přes pozemky p.č. 626/98, LV 56; p.č. 626/131, 627/53 LV 1 k.ú. Brťov
u Černé Hory. Nová trafostanice bude postavena na pozemku 627/53 LV1 k.ú. Brťov u Černé Hory přibližně 15
m od stávajícího vedení VN. Umístění je znázorněno na přiloženém výkresu situace č. B1. Nová přípojka vn bude
vybudována pro transformovnu TS CETIN Brťov-Jeneč ze stávajícího podpěrného bodu č. 202 na parcele č.
626/99 k.ú, Brťov u Černé Hory na který bude namontována odbočná konzola s úsekovým odpojovačem pro
odbočení k nové trafostanici Cetin umístěné na pozemku 627/53 LV1 k.ú. Brťov u Černé Hory. Půdorysný
rozměr oplocení bude 10,0 x 6,0 m o výšce 2750 mm. Oplocení bude provedeno z ocelových sloupků vzdálených
max 2,5m a poplastovaného drátěného pletiva. Do oplocení bude vsazena vstupní branka. Zpevněné plchy v
areálu základnové stanice budou mít hutněný podklad ze štěrkodrti a zadrcení v celé ploše základové stanice.
Zastavěná plocha objektu je 60m2. Přístup a příjezd k základnové stanici bude řešen ze stávající asfaltové
komunikace na parcele p.č. 565 a posléze po stávající polní cestě. Na pozemku p.č. 676/89 bude od stávající
polní cesty na p.č. 676/96 k areálu základnové stanice vybudována nová štěrková komunikace. Nová přístupová
komunikace bude v šíři 3m s krajnicí 0,25 na každou stranu a délce cca 20m.
Při vydání závazného stanoviska vycházel Úřad územního plánování Blansko z následujících podkladů:
1.
Podklad přiložený k žádosti zahrnující technickou zprávu, výkresy situací, půdorysy ZS, oplocení,
komunikace, přípojek, schémata a vzorové řezy.
2.
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením
vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 (PÚR ČR) a Aktualizace č. 2, která byla schválena usnesením vlády ze dne
02.09.2019 č. 629 a Aktualizace č. 3, která byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 č. 630 (PÚR ČR),
3.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského
kraje dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016 (ZÚR JMK),
4.
Územní plán Brťov-Jeneč (ÚP), vydaný opatřením obecné povahy 18.04.2015, s nabytím účinnosti
06.05.2015,
5.
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje ve znění aktualizace z roku 2017 (ÚAP JMK),
6.
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko ve znění aktualizace z roku 2016
(ÚAP ORP Blansko),
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Úřad územního plánování Blansko přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z
hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a
úkolů územního plánování:
Platná PÚR ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PUR ve znění Aktualizace č.1
nedotýká.
Záměr je se ZÚR JMK v souladu. Stavební záměr není v rozporu s prioritami kraje, je situován mimo koridory
záměrů navržených v ZÚR JMK ve správním území Brťov-Jeneč.
Záměr je dle Územního plánu Brťov-Jeneč, vydaného formou opatření obecné povahy 18.04.2015, s nabytím
účinnosti 06.05.2015, situovaný do nezastavěného území, do stabilizovaných ploch zemědělských Zp - orná půda.
Jedná se o pozemky zemědělského půdního fondu, které dle ÚP zahrnují plochy orné půdy, pozemky polních cest,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy území, opatření
přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, vodní
plochy a toky. Mimo jiné se v podmínkách pro podmíněně přípustné využití uvádí, že v dalších stupních
projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící zájmy
vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu. V příslušných kapitolách projektové
dokumentace není přímo uveden důvod umístění stavby v takto exponované poloze, nicméně lze předpokládat (a
toto bylo potvrzeno i konzultací ÚÚP s příslušným orgánem ŽP), že se jedná o kompromisní řešení, kdy je
předpínaný železobetonový stožár situován v místě, kde v blízkosti stávajícího lesa nebude narušovat nad nutnou
míru stávající krajinný ráz, a současně bude plnit požadavky, které se od tohoto zařízení předpokládají, tedy že
dojde ke zlepšení pokrytí signálem veřejné komunikační sítě v dané lokalitě využitelné více operátory. Byť je
záměr dle UP situován do nezastavěného území (viz § 2 odst. 1 písm. f) stavebního zákona) a dle předpokladů
ÚP (v kapitole „1.4.2.2 Koncepce elektronických komunikačních zařízení" v části Mobilní telefonní síť se uvádí:
Kromě pevné telekomunikační sítě 02 je území obce pokryto signálem operátora mobilní telefonní sítě GSM.
Praha. Základnové stanice operátorů v k.ú. obce vybudovány nejsou, ani nejsou nárokovány požadavky na jejich
umístění), se ani nepředpokládal, je ale takového charakteru, že předepsané využití ploch Zp přímo neomezuje, a
byl přijat závěr, že vůči ploše záměru dle žádosti nejsou v platné ÚPD uplatněny žádné přímé požadavky ani
omezeni.
Podle poslední aktualizace ÚAP JMK z roku 2017 přírodní a technické limity na území dotčené záměrem
nezasahují. Rovněž není území dotčeno žádným záměrem na provedení změn vyplývající z ÚAP JMK. Pro dané
území problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci nevyplývají.
Podle poslední aktualizace ÚAP ORP Blansko z roku 2016 je území dotčené záměrem součástí přírodního parku,
jiné přírodní a technické limity na území dotčené záměrem nezasahují. Území není rovněž dotčeno žádným
záměrem na provedení změn vyplývajícím z ÚAP ORP Blansko. Pro dané území problémy k řešení v územně
plánovací dokumentaci nevyplývají.
Úřad územního plánování Blansko dále posoudil soulad navrhovaného záměru z hlediska relevantních cílů a
úkolů územního plánování (§18 a § 19 stavebního zákona), které jsou vydanou územně plánovací dokumentací
(ÚPD) vyjádřeny pouze zčásti (chybí podrobnější ÚPD, nejsou k dispozici jiné územně plánovací podklady).).
Záměr hodnotil zejména z pohledu ustanovení § 18 odst. 4 a § 19 odst. 1, bod c) a zjistil, že záměr umístění
základnové stanice veřejné komunikační sítě BLIDII, na k.ú. Brťov Jeneč, zahrnující stavbu tubusového
železobetonového stožáru, stojanu pro technologii umístěného u paty stožáru, prodloužení komunikace a
napojení NN a VN podzemní elektrickou přípojkou, včetně oplocení stanice ocelovými sloupky s poplastovaným
pletivem a zpevněných ploch není navrhován do ploch vymezených pro nové záměry navrhované v ÚP Brťov Jeneč, nicméně lze předpokládat, že nebude mít vliv na stávající využití pozemků. Záměr je tedy v souladu s ÚP
Brťov - Jeneč i s požadavky ustanovení § 18 odst. 4 stavebního zákona a § 19 odst. 1, bod c) a je přípustný.
Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní
rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo
právní moci, byla-li na základě veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti,
nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Odůvodnění
Dne 03. 07. 2020 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše popsané
stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. V průběhu zahájeného řízení bylo zjištěno,
že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení, stavební úřad dne 31. 07. 2020 řízení
usnesením přerušil a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Dne 25. 08. 2020 byla žádost kompletně
doplněna a řízení pokračuje. Stavební úřad oznámil účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2
stavebního zákona a dotčeným orgánům zahájení územního řízení opatřením ze dne 14.09.2020 pod
č.j. ÚMČH 2000/2020 v souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona. V souladu s § 87 odst. 1
stavebního zákona stavební úřad upustil od ústního jednání a místního šetření.
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V oznámení stanovil stavební úřad lhůtu, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené
orgány závazná stanoviska a poučil je, že jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly vzneseny.
Dále stavební úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyzval účastníky řízení, aby se
k podkladům rozhodnutí vyjádřili a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu. Ve stanovené lhůtě se nikdo
z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené
podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky
uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.
Žádost byla doložena náležitostmi ve smyslu § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu níže uvedenými doklady, vyjádřeními a
stanovisky:
-

situačním výkresem současného stavu území na podkladě katastrální mapy se
zakreslením předmětu územního řízení a vazeb na jeho okolí

-

projektovou dokumentací zpracovanou oprávněnou osobou

- doklady, prokazující právo ke stavbou dotčeným pozemkům, souhlas k umístění a provedení
stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona:
Obec Brťov - Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Komárek Josef, Tišnovská 42, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Komárková Emilie, Tišnovská 42, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Kouřil Alois, Na Návsi 14, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Dutková Marie, Na Prášilkách č.p. 488, 679 21 Černá Hora

- vyjádření, stanoviska a rozhodnutí (dále mimo uvedená v podmínkách bod. 3):
Rozhodnutí – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městský úřad Blansko,
odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko ze dne 20.06.2020 č.j.MBK 29444/2020/1200.
Závazné stanovisko ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letoště Ruzyně, 160 08 Praha 6 ze dne 27.02.2020 č.j.
002140-20-701.
Sdělení hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne
16.03.2020 ev.č. HSBM-2-11-2/2-pokř-2020.
Informace o existenci zařízení a provozování VAS, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize
Boskovice, 17. Listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 30. 01. 2020 číslo ž.: 34153.
Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 24.01.2020 zn. D861026027980.
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 28.01.2020 zn. E03994/20.
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2 , 155 00 Praha 5 ze dne 28.01.2020 zn. 2001281240149182.
Souhlas obce Brťov Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč s napojením na účelovou
komunikaci ve vlastnictví obce.
Vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 27.01.2020 zn. 5002075896.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221274.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221192.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221153
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221236.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221217.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221249.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221215.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 11.09.2020 zn. 5002221167.
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Vyjádření CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 28.01.2020 č.j. 526770/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 14.09.2020 č.j. 756215/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755038/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755043/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755053/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755056/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755061/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755072/20
CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 11.09.2020 č.j. 755075/20

-

další:

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001650420 mezi CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha a E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovices
popisem způsobu připojení zařízení k distribuční soustavě.

Dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřeními,
stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního
zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení:
Okruh účastníků územního řízení se stanovuje podle ustanovení § 85 odst. 1:
a) žadatel:
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Brťov - Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
podle ustanovení § 85 odst.2:
a) 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:
Obec Brťov - Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
(p.č. 626/131, 627/53, 627/51, 627/30, 638/40, 627/17, 676/91)
Komárek Josef, Tišnovská 42, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
(p.č. 626/98)
Komárková Emilie, Tišnovská 42, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč (p.č. 626/98)
E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera2151/6, České Budějovice7, 370 01 České Budějovice
Kouřil Alois, Na Návsi 14, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
(p.č. 626/99)
Dutková Marie, Na Prášilkách č.p. 488, 679 21 Černá Hora

(p.č. 676/89)

b)osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Pozemky p.č. 627/14, 627/15, 627/16, 627/20, 627/21, 627/22, 627/28, 627/29, 626/72,
626/73, 626/74, 626/75, 626/76, 627/46, 627/47, 627/48, 627/49, 627/50, 626/94, 626/95,
626/96, 626/97, 676/88, 676/90, 640/1, 640/2, 623 a 626/54.
Vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům sousedícími s 676/89,
676/91, 627/17, 638/40, 627/30, 627/51, 627/53, 626/131, 626/98 a 626/99 v k.ú. Brťov u Černé Hory,
nemůže být územním rozhodnutím o umístění stavby ''Základnová stanice Blansko – Dlouhá Lhota
včetně oplocení, zpevněných ploch, podzemního vedení NN, nadzemní přípojky VN a trafostanice VN
22 Kv'' přímo dotčeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odboru územ.plánování a stav.řádu, Žerotínovo nám.3/5
60182 Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
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Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 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.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode
dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bylo – li na základě žádosti podané v době jeho
platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí, podle tohoto zákona
nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel, v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po
dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy

“otisk úředního
razítka“

Vlas Petr
vedoucí stavebního úřadu
Doručí se:
Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):
Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno
Obec Brťov - Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Účastníci dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice7, 370 01 České Budějovice
Dutková Marie, Na Prášilkách č.p. 488, 679 21 Černá Hora
Obec Brťov - Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Komárek Josef, Tišnovská 42, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Komárková Emilie, Tišnovská 42, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Kouřil Alois, Na Návsi 14, Brťov u Černé Hory, 679 21 Brťov-Jeneč
Účastníci dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):
p.č. KN 627/14, 627/15, 627/16, 627/20, 627/21, 627/22, 627/28, 627/29, 626/72, 626/73, 626/74,
626/75, 626/76, 627/46, 627/47, 627/48, 627/49, 627/50, 626/94, 626/95, 626/96, 626/97, 676/88,
676/90, 640/1, 640/2, 623 a 626/54
Dotčené orgány:
MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, odd. územního plánování, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno (Sp.zn.:99773/2020-1150-OÚZ-BR)
Městys Černá Hora - k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obec Brťov – Jeneč - k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne ..................................

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

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby

Vyhláška byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne ..................................

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

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby

Elektronický podpis - 30.11.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Eliška Zemánková
Vydal : PostSignum Qualified C...
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