Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/22000/2020/gpe /spis 4341/2020
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Caisová Petra
tel.: 556833253, e-mail.: petra.caisova@mufrenstat.cz

Frenštát pod Radhoštěm, dne 7. srpna 2020

Stavebník:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
zast. Josef Petřek PELMONT, IČO 15453278, Císařská č. p. 88, 741 01 Nový Jičín 1

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 22.7.2020 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874, Děčín
IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zast. na základě plné moci Josefem Petřekem PELMONT, IČO
15453278, Císařská č. p. 88, 741 01 Nový Jičín 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby –
Trojanovice, propoj VN202 a VN64, VNV, VNK (dále jen „stavba“) pozemková parcela číslo
829/1, 831, 3674/1, 838, 2370/90, 885, 891/2, 891/6, 891/3, 3666/1, 900/2, 900/14, 900/16, 900/12,
907/3 v k.ú. Trojanovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis navrhované stavby:
SO 01 Kabelové vedení VN-22kV
Sloup č. 56 (linka VN64) na parcele č. 831 bude vyměněn za nový příhradový stožár. Stávající
nadzemní vedení vodiči AlFe bude na stožáru ukončeno pomoci kotevních řetězců. Na stožár
č. 56 budou umístěny dva svislé úsekové odpínače, jeden bude komorový typu Fla GBS N a
druhý bezkomorový Flc GBS, které budou na stávající vodiče připojeny izolovanými vodiči
PAS. Pod odpínače budou umístěny omezovače přepětí VN na typových držácích. Propojení
odpínačů a omezovačů přepětí bude provedeno rovněž izolovanými vodiči PAS. Na vodiče
přepětí pod komorový odpínač bude přes typové kabelové koncovky VN s okem připojen
svazek kabelů VN-22kV typu 3x AXEKVCE 1x240/25, který bude sveden na příchytkách
KPZ po sloupu do země a dále položen do kabelového výkopu dle ČSN do pískového lože nebo
do chráničky v protlacích a vyznačeném úseku. Kabelové vedení VN bude uloženo na
parcelách č. 829/1, 831, 3674/1, 838, 2370/90, 885, 891/2, 891/6, 891/3, 3666/1, 900/2, 900/14,
900/16, 900/12, 907/3 přes a podél stávající komunikace č. I/58, dále v ochranném pásmu
stávajícího vedení VVN-110kV a podél hranic pozemků dle požadavku jejich vlastníků a bude
ukončeno kabelovými koncovkami na svodičích přepětí na sloupu č. 11 na parcele č. 907/3. Na
lesním pozemku bude využit stávající koridor pro nadzemní vedení VVN-110kV. Křížení
komunikace I/58 na parcele č. 3674/1 a vodního toku „Havránkovy potok“ na parcele č.
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2370/90 bude provedeno řízenými protlaky. Na svodiče přepětí pod bezkomorový odpínač na
PB č. 56 bude přes typové kabelové koncovky VN s okem připojen svazek kabelů VN-22kV
typy 3x AXEKVCE 1x70/16, který bude sveden na příchytkách KPZ po sloupu do země a dále
položen do kabelového výkopu dle ČSN do pískové lože na parcelách č. 829/1 a 831 a bude
ukončen kabelovými koncovkami VN na stávající trafostanici NJ_5342. Po uvedení zemní
kabelové přípojky VN do provozu bude stávající nadzemní vedení VN demontováno včetně
betonových sloupů č. 57, 58 a 59 včetně veškeré výzbroje. Sloup č. 11 (linka VN202) na
parcele č. 907/3 bude vyměněn za nový betonový. Na sloup č. 11 bude umístěn svislý úsekový
odpojovač komorový typu Fla GBS N dálkově ovládaný, který bude na stávající vedení
připojen izolovanými vodiči PAS. Pod odpojovač budou umístěny omezovače přepětí VN na
typových držácích. Propojení odpojovače a omezovačů přepětí bude provedeno rovněž
izolovanými vodiči PAS. V projektem definovaných místech bude kabelové vedení označeno
magnetickými označníky – markery. Trasa kabelového vedení VN je stanovena vytyčovacími
body v S-JTSK.
SO 02 optická infrastruktura
Chránička HDPE pro optickou infrastrukturu bude položena do společného výkopu s kabely
VN-22kV do pískového lože nebo do chráničky v protlacích. Chránička HDPE bude uložena
na parcelách č. 829/1, 831, 3674/1, 838, 2370/90, 885, 891/2, 891/6, 891/3, 3666/1, 900/2, 900/14,
900/16, 900/12, 907/3. Na obou koncích bude chránička HDPE ukončena v HDPE komoře.
Komora bude osazena do úrovně terénu poblíž PB č. 56 a 11. V trase chráničky HDPE budou
umístěny další 3 komory HDPE. Chránička HDPE pro optickou infrastrukturu bude uložena
ve výkopu v pískovém loži nebo v plastových chráničkách v souladu s požadavky platných
ČSN a PNE. Trasa kabelů je stanovena vytyčovacími body v S-JTSK.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 dotčeným orgánům
a známým účastníkům řízení a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští v souladu s § 87 odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení (při doručování veřejnou vyhláškou je dnem doručení poslední den
vyvěšení), jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska
dotčené orgány. Současně stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že byly doloženy veškeré
potřebné podklady a doklady a následně bude vydáno příslušné rozhodnutí. Stavební úřad tímto
dává účastníkům řízení možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději do 6 dnů
následujících po výše citované 15 denní lhůtě pro podání námitek. V této souvislosti však
stavební úřad upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle
které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené
lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit
k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č.50 odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm v úřední dny: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00
hod ; úterý 9:00-12:00.
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Poučení k územnímu řízení
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném
ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených
orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst.4
stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona může v územním řízení uplatňovat
námitky v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.

Digitálně podepsal Jiří Studený
Datum: 10.08.2020 13:47:26 +02:00

Ing. Jiří Studený
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Doručí se:
Účastníkům řízení doporučeně do vlastních rukou:
Josef Petřek PELMONT, Císařská č. p. 88, 741 01 Nový Jičín 1
Ing. Jana Klozíková, Příbor č. p. 553, 742 58 Příbor
Petr Teichmann, Buzkovice č. p. 1893, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Lada Teichmannová, Buzkovice č. p. 1893, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Radim Zbranek, Trojanovice č. p. 77, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Jitka Zbranková, Trojanovice č. p. 83, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zbyněk Baroň, Trojanovice č. p. 656, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Markéta Nováková, Lesní č. p. 1497, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
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Účastníkům řízení do datové schránky:
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí č. p. 3172, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2,
DS: PO_R, v6higer
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č. p. 1442, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 3kpd8nk
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č. p. 1931, Chodov, 148 00 Praha
414, DS: OVM, dkkdkdj
Hypoteční banka, a.s., Radlická č. p. 333, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5
Obec Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM, 2yzbsk8
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Coprosys NeTron, s.r.o., Ostravská 562/22, 737 01 Český Těšín 1, DS: PO, 94dwmwn
ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, DS: PO, seccdqd
OKD, a.s., Stonavská č. p. 2179, Doly, 735 06 Karviná 6, DS: PO, eayggn6
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č. p. 2144, Chodov, 148 00 Praha 414, DS: PO, ygwch5i
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO,
29acihr
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO,
wwit8gq
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
8, DS: PO, e8jcfsn
Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků: pozemková parcela číslo 900/17, 900/15, 900/11, 1296/1, 900/1
v k.ú. Trojanovice a osoby, které mají k těmto pozemkům jiné věcné právo.
Dotčeným orgánům interním sdělením:
Městský úřad ve Frenštátě p.R., odb. ŽP, nám. Míru č. p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Dotčeným orgánům do datové schránky:
Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října č. p. 2771,
702 18 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října č. p. 2771,
702 18 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královopolská č. p. 147, 612 00 Brno 12, DS:
PO_R, xnjf5zy
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