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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle S 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'Istavebnĺ zákon"), a podle S II odst. I zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád”) na podkladě žádosti o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí, kterou dne 23.09.2019 podala společnost

E.ONDistribuce, a.s., IČO28085400,
F.A.Gerstnera2151/6, ČeskéBudějovice7, 370Ol ČeskéBudějovice1,

(dále jen ”žadatel"), podle S 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

0 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu dne 31.08.2017, č.j. MUTI 16089/2017, vedený pod spis.
zn.:OSŘ/3183/2017/Cí,kterénabyloprávnímocidne03.10.2017,o umístěnístavby:

”Kabelové vedení el. energie VN”
propoj VN71 0.Březina a VN33 0.Deblín

(dále jen ”stavba") na pozemcích parc. Č. 1022/2 (ostatní plocha), 1123/2 (ostatní plocha), 2061 (orná
půda), 2062 (orná půda), 2067 (orná půda), 2282 (orná půda), 2287 (orná půda), 2288 (orná půda), 2434
(orná půda), 2437 (orná půda), 2475 (orná půda), 2476 (orná půda), 2529 (orná půda), 2531 (orná půda),
2542 (orná půda), 2545 (orná půda), 2546 (orná půda), 2551 (orná půda), 2552 (orná půda), 2557 (orná
půda), 2558 (orná půda), 2564 (orná půda), 2565 (orná půda), 2570 (orná půda), 2573 (orná půda), 2575
(orná půda), 2577 (orná půda) v katastrálním území Deblín a parc. č. 43/46 (orná půda), 101/3 (ostatní
plocha), 102/1 (ostatní plocha), 102/2 (ostatní plocha), 102/5 (ostatní plocha), 115/25 (ostatní plocha),
115/27 (ostatní plocha), 279 (ostatní plocha), 280/1 (ostatní plocha), 286/11 (ostatní plocha), 286/18
(ostatní plocha)v katastrálnímúzemíÚsuší.

Odůvodnění:

Žadatel dne 23.09.2019 požádal stavební úřad o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne
31.08.2017,č.j. MUTI 16089/2017, vedený pod spis. zn.: OSŘ/3183/2017/Cí,které nabylo právnímoci

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


č.j. MUTI35919/2020 str. 2

dne 03.10.2017 (dále také jen „územní rozhodnutí"). Podáním žádosti se dle S 93 odst. 3 stavebního
zákona běh lhůty platnosti územního rozhodnutí staví. Ve smyslu ustanovení S44 odst. 1 správního řádu
bylo řízenío prodlouženíplatnosti územníhorozhodnutí zahájenodnem podánížádosti.

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu S93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci, tedy do 02.10.2019,neboťstavební úřadnestanovil delší lhůtu. Předuplynutím této lhůty
dne 23.09.2019požádalžadatelo prodlouženíplatnosti územníhorozhodnutí z důvodu nedokončeného
vyvlastňovacího řízení pozemků.

Na řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí se dle S 93 odst. 3 stavebního zákona
vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení (tj. S 84 až S92 stavebního zákona) s tím, že veřejné
ústní jednání se nekoná a závaznástanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.

Ve smyslucitovanéhoustanovenístavebníúřadopatřením zedne 24.01.2020oznámilúčastníkůmřízení
a dotčeným orgánům zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, přičemž je řádně
poučil ve smyslu S93 odst. 3 stavebního zákonao procesu projednání a lhůtě pro podání závazných
stanovisek, námitek a připomínek i o způsobu a náležitostech jejich podání.

Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky ani žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě
neuplatnil žádné závaznéstanovisko ani vyjádření.

Protože předpoklady,za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny,zejménazůstala
v platnosti závaznástanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad určil účastníky řízení o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí dle ustanovení S 93
odst. 3 stavebního zákona na základě 85 stavebního zákona.

Stavebníúřad tedy pojal zaúčastníkařízenídle S85 odst. 1, písm.a) a b) stavebníhozákonažadatele,
společnostE.ONDistribuce,a.s.,městysDeblínaobecÚsuší,najejímžúzemímábýt požadovanýzáměr
uskutečněn.

Stavební úřad dále pojal dle S 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona za účastníka řízení vlastníka
pozemku, na kterém má být požadovanýzáměr uskutečněn, neboť není sám žadatelem, konkrétně
Jaroslava Baláka, Marii Bytešníkovou, Andělu Fikrovou, Zdeňka Herala, Olgu Hořínkovou, Světlanu
Kolesovou, Olgu Kotoučkovou, Vlastu Koudelkovou, Ing. Karla Marvánka, Karla Plevu, Jarmilu Růdovou,
ZdeňkaSedláka,Mgr.PetruSkoupilovou,KristýnuŠiborovou,Bc.MilanaŠpiříka,BohuslavaŠvehlu,Marii
Švehlovou, Dobroslava Veselého, Františka Vintra, Vladimíru Vitanovskou, Jiřího Vitanovského, Zdenku
Vítovou,JosefaVykypělanar. 1989,JosefaVykypělanar.1956,DanuVykypělovou,Martina Zavřela,Věru
Žákovou, společnost CETINa.s., společnost Českáspořitelna, a.s., společnost GasNet,s.r.o., Městys
Deblín, Obec Úsuší,JMK - Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. a Zemědělské družstvo
Deblín,
Stavební úřad dále pojal za účastníka řízení dle S 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám
nanich může být územnímrozhodnutím přímo dotčeno. U záměrůzasahujícído územíněkolikaobcí se
tito účastníci v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Jsou to vlastníci sousedních pozemků: parc.č. 2576, 2060, 2063, 2066, 2574, 2572, 2569, 2566, 2563,
2559, 2556, 2553, 2550, 2547, 2544, 2543, 2080, 2283, 2286, 2289, 2274, 1069, 2293, 2294, 2301, 2318,
2474, 2473, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2433, 2432, 2460, 2431, 2451, 2450,
2439, 2430, 2429, 2428, 2438, 2435, 2436, 2440 v k.ú. Deblín a parc.č. 43/11, 43/45, 287, 43/6, 43/31,
48/2, 72, 48/1, 71, 100/2, 100/3, 101/3, 100/1, 286/1,286/7, 115/26, 115/3v k.ú. Úsuší,st.p. 32 a
stavbač.p.3, st.p.33ajinástavbabezčp/čev k.ú.Úsuší.
Současně stavební úřad sdělil účastníkům opatřením ze dne 24.01.2020 v souladu s ustanovením S 36
odst. 3 správního řádu, že mohou před vydáním rozhodnutí nahlédnout do podkladů a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.Učastnícisek podkladům rozhodnutínevyjádřili, ani žádnýz dotčenýchorgánů
v průběhu celého řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí neuplatnil žádné závazné
stanovisko ani vyjádření.
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Na základě výše uvedených skutečností dospěl stavební úřad k závěru, že nedošlo k zásadní změně
podmínek v dotčeném území ani nenastaly okolnosti, v jejichž důsledku by umístění záměru vedení
distribuční soustavy el. energie NN žadatele E.ONDistribuce, a.s. nebylo přípustné, a proto rozhodl
dle S93 stavebníhozákonatak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a žádostio prodlouženíplatnosti
územního rozhodnutí vyhověl.

Stavebníúřad stanovil dobu prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 31.08.2017,č.j. MUTI
16089/2017, vedený pod spis. zn.: OSŘ/3183/2017/Cĺ,0 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Podmínky rozhodnutí o umístění stavbyplatí po dobu trvání stavby či zařízení,nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka,Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk

úředního

razítka

Cíková Petra v.r.

referent Odboru stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městyse Deblín,
ObceÚsušíaMěÚ Tišnov,a to též způsobemumožňujícímdálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne:

23 . /. Lízo

Razítko a podpis oprávněné osoby: OBEC Úsuší
Úsuší 3, 666 01 Tišnov

lč: 00366005

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši
500 Kč byl zaplacen dne 17.09.2020.
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