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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, 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 17.8.2022 podal

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
v zastoupení

ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov 1

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

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

Valchov, DS NN, VO, Langr

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 (ostatní plocha), parc. č.
4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7 (zahrada), parc. č. 8 (zahrada), parc. č. 9 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 160 (ostatní plocha), parc. č. 263 (ostatní plocha), parc. č. 268/1 (ostatní plocha), parc.č.
615/1 (ostatní plocha), parc. č. 616 (trvalý travní porost), parc. č. 1020 (ostatní plocha), parc. č. 1086
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1087 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1091 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 1092 (zahrada), parc. č. 1093 (zahrada), parc. č. 1094 (ostatní plocha), parc. č. 1095
(vodní plocha), parc. č. 1096 (trvalý travní porost), parc. č. 1097 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
1098/1 (orná půda), parc. č. 1098/2 (orná půda), parc. č. 1101 (ostatní plocha), parc. č. 1106 (zahrada),
parc.č. 1109/1 (orná půda), parc.č. 1109/2 (orná půda), parc.č. 1109/3 (orná půda), parc. č. 1130
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1131 (zahrada), parc. č. 1133 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
1134 (zahrada), parc. č. 1137 (trvalý travní porost) v katastrálním území Valchov, parc. č. 283/1 (lesní
pozemek) v katastrálním území Velenov.
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Druh a účel umisťované stavby:

- Předložená projektová dokumentace řeší úpravu distribuční sítě NN a rozšíření nově budované
zemní kabelové sítě NN. V návaznosti na úpravu sítě NN bude rozšířena a upravena síť veřejného
osvětlení.

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- Stavba je rozdělena na dva objekty (vše dále uvedené v k.ú. Valchov, pozemek parc.č. 283/1 v k.ú.
Velenov). Vzhledem k charakteru a členění stavby je umístění stavby blíže specifikováno dle výkresu
C.3 – koordinační situační výkres.

- SO 01 – Valchov, DS NN, Langr

V rámci stavby bude nejprve do stávajícího místa vyměněna rozpojovací skříň na budově mateřské
školy. Oceloplechová skříň SR502 bude demontována a místo ní bude osazena nová skříň SR652/V
(R511629). Do této nové skříně budou opětovně připojeny 2 kabely AYKY 3x120+70mm2 a také HDV
pro budovu MŠ. Rozpojovací skříň bude také uzemněna a to pomocí 20m zemnící pásky FeZn 30/4,
která bude položena pod plánovaný zemní kabel NAYY-J 4x150mm2. Z nové rozpojovací skříně
SR652/V (R511629) bude vyveden nový kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel bude veden přesně v trase
demontovaného kabelu AYKY 4x50mm2. Kabel NAYY-J 4x150mm2 bude tedy položen v pozemku
parc.č. 3 a bude zasmyčkován po cca 22 m v nově vyměněné smyčkovací skříni SS100/V č.1. Tato
skříň bude osazena místo původní oceloplechové skříně SS100. Do nové skříně SS100/V č.1 bude také
zapojeno stávající HDV pro budovu obecního úřadu. Od smyčkovací skříně SS100/V č.1 bude veden
opět kabel NAYY-J 4x150mm2 a po cca 13 m bude zasmyčkován v pilíři SS100/K č.2. Z tohoto pilíře
bude provedeno nové HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni
do elektroměrového rozvaděče přepojovaného RD) pro RD na pozemku parc.č. 9. Od pilíře SS100/K
č.2 bude opět veden kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel bude křížit potok Valchovka pomocí řízeného
protlaku a následně bude veden překopem asfaltové komunikace a bude zakončen v novém
rozpojovacím kabelovém pilíři SR652/K (R707798). Kabelový pilíř bude postaven zády k objektu na
pozemku parc.č. 1086 ve vzdálenosti cca 30 cm od fasády tohoto objektu. Rozpojovací pilíř bude také
uzemněn a to pomocí 20m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude položena pod plánovaný zemní kabel
NAYY-J 4x150mm2. Z pilíře bude provedeno nové HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek
osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu) pro
RD na pozemku č.p. 1086. Kabel bude zasekán zvenčí fasády RD, poté bude kopírovat střechu
garáže, dále bude veden v souběhu s okapem a následně bude proveden průvrt obvodového zdiva
v 1.patře rodinného domu a kabel bude zakončen ve svorkách elektroměrového rozvaděče.

Z rozpojovacího pilíře SR652/K (R707798) bude dále vyveden druhý kabel NAYY-J 4x150mm2.
Prvních cca 13m bude druhý kabel veden v souběhu s prvním kabelem NAYY-J 4x150mm2. Po cca
13m se trasy kabelů NAYY-J 4x150mm2 rozdělí a druhý kabel NN bude veden v zeleném pásu podél
místní asfaltové komunikace a postupně bude smyčkovat skříně a pilíře SS100/V č.3 a SS300/K č.4
a bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR552/K (R511639). Ze smyčkovacích skříní č. 3, č. 4
a SR552/K budou provedena nová HDV a také bude do SS300/K zapojen kabel AYKY 4x16mm2

napojující chatu stojící na pozemku parc.č. 13. Křížení potoku Valchovka u SS300/K č.4 bude
provedeno překopem. Rozpojovací pilíř SR552/K (R511639) bude uzemněn a to pomocí 20m zemnící
pásky FeZn 30/4, která bude položena pod plánovaný zemní kabel NAYY-J 4x150mm2.

Z pilíře SR552/K (R511639) bude dále vyveden nový kabel NAYY-J 4x150mm2 a bude veden
v asfaltové místní komunikaci a postupně prosmyčkuje kabelové pilíře SS100/K č.5, 6, 7, 8 a bude
zakončen v pilíři SS100/K č.9. Trasa tohoto kabelu je plánována v zeleném pásu a také částečně
v místní asfaltové komunikaci z důvodu chybějícího zeleného pásu podél této komunikace. Ze všech
5ti pilířů SS100/K budou provedena nová HDV (kabel od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do
elektroměrového rozvaděče přepojovaného RD). V případě skříně SS100/K č.6 bude nový kabel HDV
sespojkován v blízkosti demontovaného dřevěného sloupu č. 49 se stávajícím kabelem HDV. Kabelový
pilíř SS100/K č.9 bude uzemněn pomocí 50m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude položena pod
plánovaný zemní kabel NAYY-J 4x150mm2.

Z pilíře SR552/K (R511639) bude dále vyveden druhý kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel bude veden
překopem asfaltové komunikace, překopem koryta potoku Valchovka a následně prosmyčkuje 2 nové
smyčkovací pilíře SS100/K č.9, č.10 a bude zakončen ve smyčkovacím pilíři SS100/K č.11. Do pilíře
SS100/K č.9 bude zapojen stávající kabel AYKY 4x16mm2, který byl původně zapojen v přípojkové
skříni SP100 na demontovaném dřevěném sloupu č.48. Smyčkovací pilíř SS100/K č.11 bude uzemněn
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pomocí 50m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude položena pod plánovaný zemní kabel NAYY-J
4x150mm2.

Po zprovoznění nové zemní distribuční sítě NN bude provedena demontáž nefunkčního zařízení NN.

Délka trasy nového kabelového vedení NN bude 485 m.

Na trase bude celkem 11 ks smyčkovacích skříní SS100/SS300, 3 ks rozpojovací skříně SR a celkem
8 nových HDV.

- SO 02 – Valchov, úprava VO

Nové rozvody VO budou provedeny jako kabelové zemní se stožáry o výšce 5 a 7 m. V části trasy bude
provedena rekonstrukce nadzemních rozvodů NN.

Napojení nového zemního kabelu VO CYKY 4Jx10mm2 bude v nové skříní SP100 na betonovém
sloupu č.34 stojícím na pozemku parc.č. 160 a v nové skříni SP100 na betonovém sloupu č.83 stojícím
na pozemku parc.č. 1020.

První část rekonstrukce vedení VO bude provedena pomocí nového kabelového svodu z vrcholku
sloupu č. 83. Kabelový svod propojující holé vodiče AlFe 2x25mm2a přípojkovou skříň SP100 bude
realizován pomocí kabelu NAYY-J 4x25mm2. Z přípojkové skříně SP 100 pro VO bude veden nový
kabel CYKY 4Jx10mm2. Nový kabel VO bude veden ve společné kabelové rýze s kabelem NN v rámci
objektu SO 01. Tento kabel prosmyčkuje stávající svítidlo před budovou OÚ a dále bude smyčkovat
nová svítidla č.1 až č.7. Spolu s kabelem VO bude také položen zemnící pásek nebo zemnící kulatina,
která postupně pospojuje všechny žárově zinkované stožáry VO.

Druhá část bude spočívat v rozšíření sítě VO o 2 nová svítidla na pozemcích parc.č. 160 a 268/1.
Z vrcholu betonového sloupu NN na pozemku parc.č. 160, stávajících holých vodičů AlFe 2x25mm2

bude proveden kabelový svod kabelem NAYY-J 4x25mm2. Kabel bude zakončen v nové přípojkové
skříni na p.b. č. 34. Z přípojkové skříně SP100 bude vyveden nový kabel CYKY 4Jx10mm2a postupně
prosmyčkuje svítidlo č.8 na pozemku parc.č. 160 a bude zakončen ve svítidle č.9 na pozemku parc.č.
268/1. Spolu s kabelem VO bude také položen zemnící pásek nebo zemnící kulatina, která postupně
pospojuje všechny žárově zinkované stožáry VO.

V rámci stavby budou bez přerušení položeny mezi jednotlivými stožáry nové zemní kabely CYKY
4Jx10mm zemnící pásek nebo kulatina. Vlastní svítidla budou připojena ze svorkovnice stožáru VO
kabelem CYKY 3Cx1,5mm2 přes závitovou pojistku 6A. Mezi svítidly bude v kabelové trase
připoložena také kulatina nebo zemnící pásek FeZn30/4, který bude připojen přes zemnící svorku
k jednotlivým stožárům. V rámci stavby budou postaveny žárově zinkované ocelové stožáry o výšce
5 a 7 m osazené průchozími nebo odbočovacími svorkovnicemi. Základ pro stožár VO bude mít
min. rozměry 40x40x90 cm a stožáry budou osazeny LED svítidly.

Po položení kabelů VO bude demontováno veškeré nefunkční a nepotřebné zařízení VO.

Délka trasy nového kabelového zemního vedení VO bude 372 m. Nová svítidla VO – 9 ks.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a staveb,

ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci územního řízení vymezení v odůvodnění
tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje: parc. č. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 160, 263, 268/1,
615/1, 616, 1020, 1086, 1087, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1101,
1106, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1130, 1131, 1133, 1134, 1137 v katastrálním území Valchov, parc. č.
283/1 v katastrálním území Velenov.; sousední pozemky: parc.č. 261, 262/2, 266, 267, 253, 1135/1,
255, 256, 159, 269, 1066, 11, 1102, 270, 258 v katastrálním území Valchov.

Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb – Koordinační situační výkres C.3

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č. 1, 3, 4, 7,
8, 9, 160, 263, 268/1, 615/1, 616, 1020, 1086, 1087, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,
1098/1, 1098/2, 1101, 1106, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1130, 1131, 1133, 1134, 1137 v katastrálním
území Valchov, parc. č. 283/1 v katastrálním území Velenov.
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3. Před zahájením zemních prací, žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytýčení budou ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

4. Při zpracovávání projektové dokumentace k provádění stavby a pro její realizaci budou dodrženy
požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, uvedené v písemném vyjádření:

- EG.D, a.s. ze dne 13.6.2022 pod zn. D8610-26190039

- GasNet Služby, a.s. ze dne 22.6.2022 pod zn. 5002633960

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 10.6.2022 pod č.j. 680743/22

- VAS a.s., divize Boskovice ze dne 22.6.2022 pod č.j. BO/0555/2022

- MIS, spol. s r.o. ze dne 13.6.2022 pod zn. 53/K/2022

- Lesy ČR, s.p. ze dne 8.7.2022 pod sp.zn. LCR0027271/2022, č.j. LCR942/006757/2022

Výše uvedená vyjádření tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

5. Při zpracovávání projektové dokumentace k provádění stavby a pro její realizaci budou dodržena
závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, uvedené v písemném vyjádření:

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 6.6.2022 pod
č.j. DMBO 12470/2022/TOŽP/Mz

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 15.8.2022 pod
č.j. DMBO 17637/2022/TOŽP, sp.zn. SMBO 15463/2022/TOŽP/Sy

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko PUPFL ze dne 15.8.2022 pod č.j.DMBO
17730/2022/TOŽP/Ru/221.2.4, sp.zn. SMBO 13943/2022/TOŽP/Ru/221.2.4

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko PUPFL ze dne 22.6.2022 pod č.j.DMBO
13944/2022/TOŽP/Ru/221.2.4, sp.zn. SMBO 13943/2022/TOŽP/Ru/221.2.4

- Městský úřad Boskovice, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 8.8.2022 pod č.j.DMBO
16839/2022/DOP, sp.zn. SMBO 16816/2022 DOP

- Ministerstvo obrany – závazné stanovisko ze dne 26.6.2022 pod spis.zn. 132410/2022-1322-OÚZ-BR

- Povodí moravy, s.p. – stanovisko ze dne 24.5.2022 pod zn. PM-24535/2022/5203/IN

Výše uvedená závazná stanoviska a vyjádření tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

6. Stavebník je povinen dle § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracovat dokumentaci pro provádění
stavby.

7. Pro realizaci stavby: Stavbu je možné realizovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

8. Po dokončení stavby je žadatel povinen požádat MěÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP o vydání
kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, vymezeni dle §27 odst.1 správní řád ve
vazbě na ustanovení §85 odst.1 písm.a) stavebního zákona:

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
v zastoupení

ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov 1

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, vymezeni dle §27 odst.1 správní řád ve
vazbě na ustanovení §85 odst.2 písm.a) stavebního zákona:

Obec Valchov, Růžena Chlupová, Zdeněk Kunc, Rudolf Chalupa, Zdenka Chalupová, Jaroslav Němec,
Jaroslav Barák, Roman Barák, Lenka Krejstová, Eva Matušková, Mgr. Jiří Zrůstek, Květoslava
Zrůstková, Ivo Chlup, MUDr. Magda Grénarová, Ondřej Přibyl, Irena Přibylová, Karel Šmída, Antonín
Langr, Marie Langrová, Ing. Bohuslav Juřina, Aneta Vacek, MP Holding, a.s., EG.D, a.s., ,,Svazek
vodovodů a kanalizací" měst a obcí, Raiffeisenbank a.s., Svazek obcí Drahanská vrchovina, Josef Barák,
Marie Baráková, Josefa Chlupová, Jana Šmídová
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Odůvodnění:

Dne 17.8.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 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.

Podle §36 odst. 3 zák. č. 500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení o možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů od konce lhůty k podání případných námitek.

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

Stavební úřad v územním řízení podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele
v souladu:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území

- Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
zejména s ustanovením § 24 odst. 1, cit. : ,,Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických
komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem.“

- Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

- Samotná stavba je stavbou technické infrastruktury za účelem rozšíření a úpravy distribuční sítě NN
a distribuční sítě VO. Stavba je navržena v souladu s normovými předpisy tak, aby splňovala
požadavky na ochranná a bezpečností pásma vzhledem k již stávajícím stavbám v okolí. Stavba bude
napojena na stávající distribuční síť v obci způsobem, jak bylo uvedeno již výše ve výrokové části
v popisu stavby.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě řešení rozporů.

- Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hlediska péče o životní prostředí a
potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků. Přezkoumal a posoudil žádost, zda vyhovuje
předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických
zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu,
lesního půdního fondu apod.

- Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo
nutno respektovat stávající stav životního prostředí.

Posouzení stavby z hlediska zájmů chráněných dle zvláštních předpisů provedly dotčené orgány.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 6.6.2022 pod
č.j. DMBO 12470/2022/TOŽP/Mz

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 15.8.2022 pod
č.j. DMBO 17637/2022/TOŽP, sp.zn. SMBO 15463/2022/TOŽP/Sy

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko PUPFL ze dne 15.8.2022 pod č.j.DMBO
17730/2022/TOŽP/Ru/221.2.4, sp.zn. SMBO 13943/2022/TOŽP/Ru/221.2.4

- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko PUPFL ze dne 22.6.2022 pod č.j.DMBO
13944/2022/TOŽP/Ru/221.2.4, sp.zn. SMBO 13943/2022/TOŽP/Ru/221.2.4

- Městský úřad Boskovice, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 8.8.2022 pod č.j.DMBO
16839/2022/DOP, sp.zn. SMBO 16816/2022 DOP
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- Ministerstvo obrany – závazné stanovisko ze dne 26.6.2022 pod spis.zn. 132410/2022-1322-OÚZ-BR

- Povodí moravy, s.p. – stanovisko ze dne 24.5.2022 pod zn. PM-24535/2022/5203/IN

Stavební úřad v územním řízení podle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona posoudil soulad
s územně plánovací dokumentací:

- Jedním z předpokladů umístění navrhované stavby je i posouzení z hlediska souladu s územně
plánovací dokumentací, popř. s územně plánovacími podklady. Obec Valchov má platný ÚP ze dne
26.2.2018, dle kterého lze do dotčených pozemků ukládat sítě technické infrastruktury. Výše uvedený
záměr spočívající v rozšíření distribuční sítě NN a VO je v souladu s ÚPD .

Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona; účastníkem
územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec (na jejímž území má být záměr uskutečněn); dále
vlastník pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám,
pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad dopěl k závěru, že toto právní postavení
přísluší:
§ 85 odst. 1 písm. a) – žadatel

EG.D, a.s., IČO 28085400 v zastoupení ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627

§ 85 odst. 1 písm. b) – obec
Obec Valchov
Obec Velenov

§ 85 odst. 2 písm. 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 Valchov – vlastník pozemku parc.č. 1, 3, 4,7,160, 263, 268/1, 615/1, 1094, 1095, 1096, 1101, 1106,
1109/3 v k.ú. Valchov
Růžena Chlupová – vlastník pozemku parc.č. 1091, 1092, 1093 v k.ú. Valchov
Zdeněk Kunc – vlastník pozemku parc.č. 1091, 1092, 1093 v k.ú. Valchov
Rudolf Chalupa – vlastník pozemku parc.č. 1130, 1131 v k.ú. Valchov
Zdenka Chalupová – vlastník pozemku parc.č. 1130, 1131 v k.ú. Valchov
Jaroslav Němec – vlastník pozemku parc.č. 1109/2, 1133, 1134 v k.ú. Valchov
Jaroslav Barák – vlastník pozemku parc.č. 1109/1 v k.ú. Valchov
Roman Barák – vlastník pozemku parc.č. 1109/1 v k.ú. Valchov
Lenka Krejstová – vlastník pozemku parc.č. 1020 v k.ú. Valchov
Eva Matušková – vlastník pozemku parc.č. 1020 v k.ú. Valchov
Mgr. Jiří Zrůstek – vlastník pozemku parc.č. 1020 v k.ú. Valchov
Květoslava Zrůstková – vlastník pozemku parc.č. 1020 v k.ú. Valchov
Ivo Chlup – vlastník pozemku parc.č. 1086 v k.ú. Valchov
MUDr. Magda Grénarová – vlastník pozemku parc.č. 1087 v k.ú. Valchov
Ondřej Přibyl – vlastník pozemku parc.č. 1097, 1098/1 v k.ú. Valchov
Irena Přibylová – vlastník pozemku parc.č. 1097, 1098/1 v k.ú. Valchov
Karel Šmída – vlastník pozemku parc.č. 8, 9 v k.ú. Valchov
Antonín Langr – vlastník pozemku parc.č. 1098/2 v k.ú. Valchov
Marie Langrová – vlastník pozemku parc.č. 1098/2 v k.ú. Valchov
Ing. Bohuslav Juřina – vlastník pozemku parc.č. 1137 v k.ú. Valchov
Aneta Vacek – vlastník pozemku parc.č. 616 v k.ú. Valchov
MP Holding, a.s. – vlastník pozemku parc.č. 283/1 v k.ú. Velenov
EG.D, a.s. – věcné břemeno k pozemku parc.č. 160 v k.ú. Valchov
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí – věcné břemeno k pozemku parc.č. 1094, 1095, 160, 268/1
v k.ú. Valchov
Raiffeisenbank a.s. – zástavní právo smluvní k pozemku parc.č. 1109, 1133, 1134 v k.ú. Valchov
Svazek obcí Drahanská vrchovina – věcné břemeno k pozemku parc.č. 1109/1, 616 v k.ú. Valchov
Josef Barák – zákaz zcizení k pozemku parc.č. 1109/1 v k.ú. Valchov
Marie Baráková – zákaz zcizení k pozemku parc.č. 1109/1 v k.ú. Valchov
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Josefa Chlupová – věcné břemeno k pozemku parc.č. 1086 v k.ú. Valchov
Jana Šmídová – věcné břemeno k pozemku parc.č. 9 v k.ú. Valchov

§ 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Vlastníci pozemků parc.č. 261, 262/2, 266, 267, 253, 1135/1, 255, 256, 159, 269, 1066, 11, 1102, 270,
258 v katastrálním území Valchov.

Stavební úřad dospěl k závěru, že postavení účastníka řízení dále přísluší vlastníkům/správcům veřejné
technické a dopravní infrastruktury:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
GasNet Služby, s.r.o.
CETIN a.s.
Lesy České republiky, s.p.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

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 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 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.

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.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP
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Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti
dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

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

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………….

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

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci podle §85 odst.1 písm.a) stavebního zákona / dodejky/
ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865

Účastníci podle §85 odst.1 písm.b) stavebního zákona / dodejky/
Obec Valchov, IDDS: iajbhjw
Obec Velenov, IDDS: 8gaazv2

Účastníci podle §85 odst.2 písm.a) stavebního zákona / dodejky/
Obec Valchov, IDDS: iajbhjw
Růžena Chlupová, Valchov č.p. 37, 680 01 Boskovice
Zdeněk Kunc, IDDS: 84mknw3
Rudolf Chalupa, Slovákova č.p. 322/6, 680 01 Boskovice
Zdenka Chalupová, Slovákova č.p. 322/6, 680 01 Boskovice
Jaroslav Němec, Lidická č.p. 2604/20, 680 01 Boskovice
Jaroslav Barák, Suchý č.p. 49, 680 01 Boskovice
Roman Barák, Valchov č.p. 7, 680 01 Boskovice
Lenka Krejstová, Na Pískách č.p. 2419/1, 680 01 Boskovice
Eva Matušková, Valchov č.p. 46, 680 01 Boskovice
Mgr. Jiří Zrůstek, Valchov č.p. 119, 680 01 Boskovice
Květoslava Zrůstková, Valchov č.p. 119, 680 01 Boskovice
Ivo Chlup, Valchov č.p. 8, 680 01 Boskovice
MUDr. Magda Grénarová, Komenského č.p. 1876/27, 680 01 Boskovice
Ondřej Přibyl, Valchov č.p. 143, 680 01 Boskovice
Irena Přibylová, Valchov č.p. 143, 680 01 Boskovice
Karel Šmída, Valchov č.p. 77, 680 01 Boskovice
Antonín Langr, Valchov č.p. 66, 680 01 Boskovice
Marie Langrová, Valchov č.p. 66, 680 01 Boskovice
Ing. Bohuslav Juřina, Valchov č.p. 176, 680 01 Boskovice
Aneta Vacek, Masarykovo nábřeží č.p. 2018/10, 120 00 Praha 2-Nové Město
MP Holding, a.s., IDDS: 8e96ggs
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu



Č.j. DMBO 24377/2022 str. 9

,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
Svazek obcí Drahanská vrchovina, Náměstí č.p. 32, 798 48 Protivanov
Josef Barák, Valchov č.p. 7, 680 01 Boskovice
Marie Baráková, Valchov č.p. 7, 680 01 Boskovice
Josefa Chlupová, Valchov č.p. 139, 680 01 Boskovice
Jana Šmídová, Valchov č.p. 77, 680 01 Boskovice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice,
IDDS: siygxrm
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., IDDS: bgfnhza
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Účastníci podle §85 odst.2 písm.b) stavebního zákona / veřejnou vyhláškou/
Vlastníci pozemků parc.č. 261, 262/2, 266, 267, 253, 1135/1, 255, 256, 159, 269, 1066, 11, 1102, 270,
258 v katastrálním území Valchov.

dotčené správní úřady
Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, IDDS: qmkbq7h
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h
Ministerstvo obrany, Ochrana územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
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