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Oprávněná úřední osoba: Ing. Irena Jeřábková 

Tel. 485243613  

 

ČEZ Distribuce, a. s. 

Teplická č.p. 874/8 

Děčín IV-Podmokly 

405 02  Děčín 2 

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 29.10.2020 podala společnost  

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

kterou zastupuje V A M A  s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02  

Děčín 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

IV-12-4019382-LB, Stráž NN_Polní p.p.č. 685/2_kNN, PSR 

zemní kabelové vedení 

Stráž nad Nisou 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 28/1 (ostatní plocha), parc. č. 45/5 (ostatní plocha), parc. č. 51 

(ostatní plocha), parc. č. 685/2 (trvalý travní porost), parc. č. 686 (zahrada) v katastrálním území Stráž 

nad Nisou. 

 

Druh a účel umisťované stavby, určení prostorového řešení stavby: 

SO 01 : Montáž nového zemního kabelového vedení NN včetně pojistkových pilířů  

Jedná se o posílení elektrické sítě. Na pozemku ppč. 51  v k.ú. Stráž nad Nisou bude nové zemní kabelové 

vedení AYKY - J 3x120+70 naspojkováno na stávající zemní kabelové vedení a bude dále pokračovat v 

ppč. 45/5 v k.ú. Stráž nad Nisou - komunikace. 
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V komunikaci se nachází inženýrské sítě CETIN, ČEZ, GasNet, SčVK, proto výkop bude probíhat ručně. 

Dále se bude pokračovat v ppč. 28/1 v k.ú. Stráž nad Nisou - část asfaltové komunikace a následně v 

zeleném pásu tohoto pozemku. Zelený pás je mírně svahovitý. Nové zemní kabelové vedení bude vedeno 

stále v zeleném pásu v blízkosti asfaltové komunikace, tak aby bylo možné dodržet odstup od vodovodu a 

zemního kabelu CETIN. V místě rozdělení pozemkových parcel ppč. 27 a ppč. 26 v k.ú. Stráž nad Nisou 

bude zemní kabelové vedení přecházet přes asfaltovou komunikace k pozemkové parcele ppč. 29 v k.ú. 

Stráž nad Nisou, kde se bude soustřeďovat k blízkosti plotu, který se nachází na této parcele, dále bude 

pokračovat do pozemkové parcely č. 686 v k.ú. Stráž nad Nisou, aby se zde mohl zasmyčkovat zemním 

kabelovým vedení nový pojistkový pilíř. Zemní kabelové vedení bude dále vedeno v ppč. 686 a v ppč. 

685/2 v k.ú. Stráž nad Nisou, kde bude vedení AYKY - J 3x120+70 ukončeno v novém rozpojovacím 

pilíři. 

Dále se na pozemkové parcele č. 685/2 v k.ú. Stráž nad Nisou, odkope stávající zemní kabelové vedení 

AYKY 4x25 do vzdálenosti 2,5 metru od ppč.  684 v k.ú. Stráž nad Nisou, v této vzdálenosti bude 

vyhloubena jáma pro možnost naspojkování zemního kabelového vedení AYKY 4x25 s novým zemním 

kabelovým vedením AYKY - J 4x25 a nové zemní kabelové vedení bude soustředěno 0,5 až 0,6 m od 

hranice p.č. 685/2 uvnitř této parcely a bude zapojeno do pilíře typu SS200/ NKEIP-C, kde bude 

ukončeno.  Veškeré zemní kabelové vedení bude uloženo do umělé chráničky o průměru 90/75 milimetrů. 

Ve volném terénu bude hloubka výkopu činit 70 cm od povrchu země a v komunikaci či vjezdech bude 

hloubka uložení 100 - 120 cm. Veškeré kabelové vývody budou správně označeny, uvede se typ zemního 

kabelového vedení, směr, kam zemní kabelové vedení je vedeno. Veškeré pojistkové a rozpojovací skříně 

budou taktéž řádně označeny plastovými čísly na dvířkách a vnitřní strana dvířek bude popsána 

písmenem a číslem, které skříni náleží. V pilíři bude vždy zemní kabelové vedení uchyceno za pomocí 

SONAP úchytky, která se připevní na spodní hliníkovou lištu. 

Umístění stavby na pozemku: 

Kabelové vedení AYKY - J 3x120+70, délky 136 m bude umístěno na parcelách č. 51, 45/5, 28/1, 686,  a 

685/2 v k.ú.  Stráž nad Nisou a to ve vzdálenosti 1,3m až 0,8m od sousedního pozemku parc.č. 27 v k.ú. 

Stráž nad Nisou, dále bude  vedení umístěno při jihozápadní  straně pozemků č. 686 a 685/2 v k.ú. Stráž 

nad Nisou.  

Kabelové vedení AYKY - J 4x25, délky 15 m bude umístěno na pozemcích parc.č. 685/2 v k.ú. Stráž nad 

Nisou, a to  ve vzdálenosti 0,6m od sousedního pozemku 28/1 v k.ú. Stráž nad Nisou a ve vzdálenosti 

2,4m od sousedního pozemku parc.č. 684 v k.ú. Stráž nad Nisou. 

Pojistkový pilíř  SS100 bude umístěn na pozemku parc.č. 686 v k.ú. Stráž nad Nisdou a pilíř SS200 bude 

umístěn  na pozemku parc.č. 685/2 v k.ú. Stráž nad Nisou, oba při hranici se sousedním pozemkem č. 

28/1 v k.ú. Stráž nad Nisou. 

  

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres stavby do 

kopie katastrální mapy v měřítku  1:500. Zákres je součástí dokumentace pro územní řízení, která 

byla zpracována  Vratislavem Vaňkem,  (autorizovaným technikem pro technologické zařízení 

staveb)  a byl ověřen  stavebním úřadem.  

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků  parc. č. 28/1, parc. č. 45/5 , parc. č. 51 , parc. č. 

685/2, parc. č. 686 v katastrálním území Stráž nad Nisou. 

3. Budou dodrženy podmínky  z následujících vyjádření:  

 vyjádření CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, ze dne 

20.5.2020 , č. j. 641906/20 

 vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec 

XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, ze dne 14.10.2020 , č. 

O20690095114/TPCLI/Mš 

 vyjádření  společnosti GridServices, s.r.o.,sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  

Brno 2, ze dne 3.8.2020 , č. 5002184039 

 vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  

Děčín 2, ze dne 20.5.2020 , č. 010131343 
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4. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů, bude zajištěn přístup na sousední pozemky. 

5. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci,  

p.o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací. 

6. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.10.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 

a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 

žadatel dne 5.11.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 

18.11.2020. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 

že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto 

ustanovení. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním 

plánem obce Stráž nad Nisou, schváleným zastupitelstvem obce dne 1.11.2001 a jeho platnými změnami.   

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru. Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  - technická 

infrastruktura místního významu je přípustná ve všech plochách územního plánu.  

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Ostatní účastníci řízení  

Obec Stráž nad Nisou, IČO 00671916, Schwarzova č.p. 262, 463 03  Stráž nad Nisou, 

DP REAL IMMO s.r.o., IČO 28261496, Preslova č.p. 700/76, Stránice, 602 00  Brno 2, 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

GasNet Služby, s.r.o., Zdeněk Šich, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  

Brno 2, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

 

 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
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Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

 

souhlas Obce Stráž nad Nisou, sídlo: Schwarzova č.p. 262, 463 03  Stráž nad Nisou, ze dne 21.10.2020 , 

č.j. STR/868/2020 

souhlas DP REAL IMMO s.r.o., sídlo: Preslova č.p. 700/76, Stránice, 602 00  Brno 2 

vyjádření CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, ze dne 20.5.2020 , č. j. 

641906/20 

vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, ze dne 14.10.2020 , č. O20690095114/TPCLI/Mš 

vyjádření  společnosti GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, ze 

dne 3.8.2020 , č. 5002184039 

vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, ze dne 

20.5.2020 , č. 010131343 

prohlášení ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, ze dne 

28.1.2020 

rozhodnutí Obecní úřad Stráž nad Nisou,sídlo: Schwarzova č.p. 262, 463 03  Stráž nad Nisou, ze dne 

17.6.2020 , č.j. STR-SPIS/18/2020 

souhrnné vyjádření Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 59  Liberec 1, ze dne 25.6.2020 , č.j. MML/ZP/Piv/096264/20 a doplněk ze 

dne 19.10.2020 pod č.j. MML/ZP/Piv/188663/20 

závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  

Praha 6, ze dne 7.7.2020 , č.j. 86633/2020-1150-OUZ-PCE 

vyjádření správců (vlastníků) sítí technické infrastruktury o existenci jejich zařízení  

 

 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 27, 684 v katastrálním území Stráž nad Nisou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Stráž nad Nisou č.p. 24 a č.p. 150 

  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje 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 účastník potřebný 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. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

Obec Stráž nad Nisou 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

Příloha: 

1 x dokumentace s ověřeným výkresem situace (pro žadatele – po nabytí právní moci)  
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

V A M A  s.r.o., IDDS: k8tvtcn 

 sídlo: Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02  Děčín 2 

Obec Stráž nad Nisou, IDDS: 3pdatnb 

 sídlo: Schwarzova č.p. 262, 463 03  Stráž nad Nisou 

DP REAL IMMO s.r.o., IDDS: sv9zqh9 

 sídlo: Preslova č.p. 700/76, Stránice, 602 00  Brno 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

 

 

Ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : 

parc. č. 27, 684 v katastrálním území Stráž nad Nisou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám : 

Stráž nad Nisou č.p. 24 a č.p. 150 

 

  

Dotčené orgány státní správy 
Obecní úřad Stráž nad Nisou, IDDS: 3pdatnb 

 sídlo: Schwarzova č.p. 262, 463 03  Stráž nad Nisou 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

 

 

 

Založit: Stráž n N /vedení elektro – hlavní archiv 
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