
 
 
Město Šenov 
 
 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Dobrý den, 
 
žádám o poskytnutí těchto informací týkající se řízení sp. zn. MeUS 04138/2020/SP 
 
 

- rozhodnutí či obdobný dokument o zahájení tohoto řízení 
- rozhodnutí ve věci samé (pokud již bylo vydáno) 

 
Souhlasím s poskytnutím anonymizovaných dokumentů výše uvedených. 
 
 
Předem děkuji 
 
Zašlete prosím do mé datové schránky. 
 
 

 
 



MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ŠENOV  
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 

okres Ostrava-město 

odbor výstavby a životního prostředí 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VÁŠ DOPIS zn. : 
ZE DNE : 04.06.2021 

 

NAŠE sp.zn. :
NAŠE č.j. : 
 

VYŘIZUJE : Ing. Procházka Stanislav 

TEL. :  774 154 655 

Datové ID: zznbfqm 

E-MAIL : sprochazka@mesto-senov.cz 

 

DATUM : 07.06.2021 

     

Poskytnutí informací 
 

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13, odstavce 1, písmene e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon, obdržel dne 04.06.2021 Vaši žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších právních předpisů. Tato žádost se týká řízení vedeného 
pod č.j. MeUS 04138/2020/SP, přičemž požadujete poskytnutí zahájení řízení a rozhodnutí 
v dané věci. 
 

Spis vedený pod č.j. MeUS 04138/2020/SP se týká stavby vedené pod názvem „Šenov 2886/142, 
NNk vedení“, kterou bylo umístěno a povoleno rozšíření smyčky elektro vedení na pozemek 
parc.č. 2886/142 v k.ú. Šenov. V rámci tohoto č.j. se nejednalo o rozhodnutí ale o územní 
souhlas. Anonymizovaný územní souhlas, kterým byla dané rozšíření máte přílohou.  

 

 

…..................... v.r. ........................... 

         MěÚ Šenov 

odbor výstavby a životního prostředí   

           stavební úřad 

 Ing. Stanislav Procházka 

       

„otisk úředního razítka“ 

   

 

 

Přílohou: 
- Územní souhlas č.j. MeUS 04138/2020/SP ze dne 29.10.2020         

Adresát: 
 

mailto:sprochazka@mesto-senov.cz
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS zri. ,
ZE DNE: 23.09.2020

NAŠE sp.zn. :
NAŠE č.j. :

VYŘIZUJE :
TEL. :
FAX:
Datové ID:
E-MAIL :

Ing. Procházka Stanislav
596 805 958
596 887 147
zznbfqm
sprochazka@mesto-senov.cz

DATUM : Z%1Q2020

Adresát:

ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8
405 02 DěČín

v zastoupení na základě plné moci

v zastoupení na základč povčření

ÚZEMNÍ SOUHLAS
Městský úřad Šenov, odboľ výstavby a životního prostředí, stavební úřad příslušný podle § 13
odstavce l písmene e) zákona č. 183/2006 Sb., o územníni plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, stavební zákon (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odstavce l
a 2 stavebního zákona oznánieni o záinčru umístční stavby, které dne 23.09.2020 podala
společnost ČEZ Distribuce a.s,, lČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Dččín 4 v zastoupení
na základě plné moci společností

v zastollpení na základě pověřeni
(dále jen "Žadatel"), a na základě tohoto

posouzel1í vydává podle § 96 stavebního záko11a

souhlas s umístěním stavby

vedené pod názvem ,,Šenov 2886/142, NNK vedení" na pozemcích parc.č. 2886/142 (orná
půda), 2886/130 (orná půda) a 2922/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Šenov
u Ostravy.

Druh a účel umisťované stavby:
- NN vedení elektřiny ze stávajícího přípojného místo do budoucího elektroměrového

sloupku a zpět do výchozího bodu napojení.
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Umístění stavby:
Na pozemku v katastrálním území Šenov u Ostravy parcelní číslo:

· 2886/142 (orná půda) - ve vlastnictví (souhlas vlastníka
nebo smlouva o právu provést stavbu),

· 2886/130 (orná půda) - ve vlastnictví (souhlag vlastníka
nebo smlouva o právu provést stavbu),

· 2922/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) — ve vlastnictví (smlouva
o právu provést stavbu).

" NN elektro vedení - bude vedena ze stávajícího připojovacího místa umístěného
na pozemku pare,č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to na stávající distribuční vedeni
ve stávajícím elektroměrovém sloupku, připojovací místo je umístěno na pozemku
parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to při hranici s pozemky parc.č. 2886/95
a 2886/96 v k.ú. Šenov u Ostravy. Z tohoto místa napojeni bude dále NNk elektro vedení
trasováno přes pozemky parc.č. 2886/1 a 2886/130 v k.ú. Šenov ll Ostravy, a to při
hranici s pozemky parc.č. 2886/95, 2886/96, 2886/97, 2886/131 a 2886/111 v k.ú. Šenov
u Ostravy. V místě stávajícího koncového uzávěru stávajícího vodovodního řádu při
hranici s pozemkem parc.č. 2886/130 v k.ú. Šenov u Ostravy bude trasování tohoto
vedení přecházet přes pozeniek parc.č. 2886/130 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to ve
vzdálenosti minimálně 1,5 ni od tohoto koncového bodu stávajícího hlavního
vodovodního řádu umístěného v pozemku parc.Č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostra.vy. Na
pozemku parc.č. 2886/142 v k.ú. Šenov u Ostravy bude nově innist'ované vedení
ukončeno v nově vybudovaném elektroinčrovém pijířku. Stavba nového elektro
měrového sloupku bude umístěna na pozemku parc.č. 2886/142 v k.ú. Šenov u Ostravy,
a to ve vzdálenosti cca 0,5 m od hranice s pozemky parc.č. 2886/111 v k.ú. Šenov
u Ostravy a při hranici s pozemkem parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy. Z tohoto
nově budovaného elektroměrové11o sloupku se bude nově navrhované vedení vracet zpět
do původního místa napojení na stávající rozvodnou sít. Trasa tohoto vedení bude
kopírovat opačnou trasu vedení. Opětovné napojení na rozvodnou sit bllde provedeno
v pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú, Šenov u Ostravy, přičemž n]ilůlnální vzdálenost stavby
bude 3,1 m od stávajícího hlavního vodovodního řádu umístěného v pozemku parc.č.
2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy.

Určení prostorového řeŠení stavby:
· NN elektro vedení bude v délce cca 130 m

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odstavce 1 stavebního zákona:
· Záměr je v zastavitelném území. Pro dané území je závaznou územnč plánovacídokumentací Územní pIán Šenova, vydaný dne 20.11.2018 usnesením Zastupitelstva

města Šenov, v platném znění. Podle platného Územního plánu Šenov je stavbou dotčený
pozemek parc.č. 2886/130 (omá půda) a 2886/142 (zahrada) v k.ú. Šenov u Ostravy
součástí zastavěného území, plochy se způsobem využití BI ,,Plochy bydlení
individuálního s převahou rodinných domů (BI)", dále je stavbou dotčený pozemek
parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, který je začleněn do plochy se způsobem využití
PV "Plochy veřejných prostranství (PV, liniové bez kódu)". Z výše uvedeného vyplývá,
že záměr je v souladu se schváleným Územním plánem Šenova.

· Poiněry v území se podstatně neniění, jedná se o zastavěné území PľO výstavbu rodinných
domů včetně doplňkových a podmiňujících staveb.
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· Vydaná závazná stanoviska dotčeného orgánu neobsahuje podmínky, jimiž by bylo nutné
uinístěni a povolení záměru podmínit.

· Vydaná závazná stanoviska dotčeného orgánu nevyjádřen nesouhlas s výše uvedeným
záměrem.

· Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrllkturu.
Veškeré inženýrské sítě hlavních řádů jsou již v místě stavby umístěné. V rámci stavby
rodinného domu budou provedené pouze přípojky.

· Záměr nebyl posuzován ve zjišťovacím řízení. K záměru nebylo vydáno stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
na Životní prostředí.

Splněna je podmínka podle § 96 odstavce 2 stavebního zákona, protoŽe záměr je:
· stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odstavce 1

písmene e) bodu 10 stavebního zákona, (vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení
staveb plnících doplňkovou fůnkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby
hlavní).

Stavebník doložil stavebnímu úřadu:
l, Plná moc k zastupování,
2. Doklad vlastnictví, snhnek pozemkové mapy,
3. Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, odbor územního plánování

a stavebního řádu,
4. Vyjádření města Šenov,
5. Vyjádření společnosti CETIN a.s.,
6. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
7. Vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o.,
8. Vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
9. Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku,
10. Souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb,
11. Projektovou dokumentaci stavby.

Doložená projektová dokumentace byla zpracována a autorizována
autorizovaný technik pro

technologická zařízení staveb.

Stavební úřad připomíná stavebníkovi povinnost zajistit si informace o existenci
podzemních staveb technické infrastruktury u jednotlivých správců či vlastníků a dle jejich
poŽadavků zajistit jejich vytýčení v terénu a zajistit jejich ochranu před poškozením.

V daném případě je nutné zajistit ochranu těchto podzemních sítí a zařízení:
· sdělovací kabely společnosti CETIN a.s.,

vodovodní a kanalizační řad ve správě Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.,

· kabely NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
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· středotlaký plynovod a středotlaké přípojky plynu ve vlastnictví společnosti GasNet s.r.o.
v zastoupení na základě pověření společnosti GridServices s.r.o.

· kabely veřejného osvětlení ve správě společnosti MěPOS p.o.
Vlastníci sousedních pozemků a staveb, s umístěním stavby souhlasí bez připomínek.

Poučení:
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze
prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v
případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
C) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní
snilouva nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to 11ep]atí, byla-li realizace záměru již
zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním
rozhodnutím za podmínek § 94 odstavce l stavebního zákona a změnit nebo zrušit za podmínek
§ 94 odstavce 3 stavebního zákona.

, V r , , .MěÚ Šenov
odbor výstavby a životního prostředí

stavební úřad
Ing. Stanislav Pľocházka

,,otisk úředního razítka"

Příloha:
· Situační výkres
· Ověřená projektová dokumentace pro stavebníka

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka
, byl zaplacen dne

27.10.2020.
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Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo
náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

(č.j. SMO/420570/20/ÚPaSŘ/Koz ze dne 10.08.2020)

Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Severomoravské Vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00
Oslrava-Muriánské Hory

(žil 9773/V026683/2020/TE ze dne 01.10.2020)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

(n.z. 0101336750 ze dne 26.06.2020)
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