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Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou


Č.j:  SÚ/1745/06/Kov-6-Rozh
	


veřejná vyhláška
územní ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů    (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 28.6.2007 ve věci návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Splašková kanalizace pro obec Vojnův Městec včetně ČOV 800 EO (mechanicko-biologická): kanalizační stoky, čerpací stanice, elektropřípojky k čerpací stanici, čistírny odpadních vod, elektropřípojky            k ČOV, přípojky vody k ČOV, příjezdové komunikace k ČOV, technologické části ČOV (I. etapa: stoky DN 250 délky 4 556 m a ČOV včetně příjezdové komunikace a přípojek; II. etapa: stoky DN 250 délky 2 916 m a výtlak DN 50 délky 30 m) - na pozemcích: stavební parcely 24, 26, 70, 163, 164, 169/1, 171/1, 172, 211/2, 229/1, 238, 254, 289, 312, pozemkové parcely 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/24, 15/1, 16, 38/1, 39, 41, 46/1, 46/5, 47/1, 47/13, 56, 64/12, 64/27, 64/30, 79, 103, 132/1, 145/1, 145/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/14, 149/16, 149/17, 149/18, 340/3, 409/18, 409/19, 454/2, 454/5, 455/1, 455/2, 455/3, 456, 458, 556/22, 566/2, 566/3, 566/20, 566/21, 566/22, 569/11, 569/3, 600/2, 664/21, 664/34, 664/44, 665/1, 670, 672/2, 673, 676/1, 676/2, 1153, 1158, 1180, 1182, 1522/3, 1536/1, 1537/1, 1537/2, 1542/1, 1542/2, 1542/4, 1542/5, 1542/6, 1542/7, 1542/8, 1542/9, 1545/2, 1546/1, 1546/21, 1546/37, 1546/38, 1546/47, 1546/48, 1547/3, 1547/8, 1548/1, 1549/1, 1549/2, 1550/1, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/9, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1593, 1594/1, 1594/2, 1599/1, 1599/3, 1612, 1616/1, 1616/2, 1624, 1625/1, 1625/2, 1625/4, 1627/1, 1631, 1636, 1645 - dle KN a 15/1, 145, 158, 566/2, 566/3, 569/1, 1182, 1536/1, 1546/21, 1547/8, 1549/1, 1550/1, 1554/1, 1599/1, 1616/2 - dle PK      v kat. území Vojnův Městec, který podala  Obec Vojnův Městec (IČ - 00295761), Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, takto:

Podle § 39  stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: 
Splašková kanalizace pro obec Vojnův Městec včetně ČOV 800 EO (mechanicko-biologická): kanalizační stoky, čerpací stanice, elektropřípojky k čerpací stanici, čistírny odpadních vod, elektropřípojky k ČOV, přípojky vody k ČOV, příjezdové komunikace k ČOV, technologické části ČOV (I. etapa: stoky DN 250 délky 4 556 m       a ČOV včetně příjezd. komunikace a přípojek; II. etapa: stoky DN 250 délky 2 916 m a výtlak DN 50 délky 30 m)   - na pozemcích: stavební parcely 24, 26, 70, 163, 164, 169/1, 171/1, 172, 211/2, 229/1, 238, 254, 289, 312, pozemkové parcely 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/24, 15/1, 16, 38/1, 39, 41, 46/1, 46/5, 47/1, 47/13, 56, 64/12, 64/27, 64/30, 79, 103, 132/1, 145/1, 145/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/14, 149/16, 149/17, 149/18, 340/3, 409/18, 409/19, 454/2, 454/5, 455/1, 455/2, 455/3, 456, 458, 556/22, 566/2, 566/3, 566/20, 566/21, 566/22, 569/11, 569/3, 600/2, 664/21, 664/34, 664/44, 665/1, 670, 672/2, 673, 676/1, 676/2, 1153, 1158, 1180, 1182, 1522/3, 1536/1, 1537/1, 1537/2, 1542/1, 1542/2, 1542/4, 1542/5, 1542/6, 1542/7, 1542/8, 1542/9, 1545/2, 1546/1, 1546/21, 1546/37, 1546/38, 1546/47, 1546/48, 1547/3, 1547/8, 1548/1, 1549/1, 1549/2, 1550/1, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/9, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1593, 1594/1, 1594/2, 1599/1, 1599/3, 1612, 1616/1, 1616/2, 1624, 1625/1, 1625/2, 1625/4, 1627/1, 1631, 1636, 1645 - dle KN a 15/1, 145, 158, 566/2, 566/3, 569/1, 1182, 1536/1, 1546/21, 1547/8, 1549/1, 1550/1, 1554/1, 1599/1, 1616/2 - dle PK v kat. území Vojnův Městec.
Stavba bude obsahovat:
-	vybudování jednotlivých stok splaškové kanalizace (páteřní stoky A, do níž jsou zaústěny stoky B, C, D a E, na které navazují stoky vedlejší a tlaková stoka T-1) pro odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí      v obci Vojnův Městec (s výjimkou odloučených místních částí), které budou svedeny do nově navrhované čistírny odpadních vod o kapacitě cca 800 EO, odkud pak budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do potoka protékajícího obcí – stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:
Kanalizační stoky
Čerpací stanice
Elektropřípojka  k čerpací stanici
Čistírna odpadních vod (umístění)
Elektropřípojka  k ČOV
Přípojka vody k ČOV
Příjezdná komunikace k ČOV
Technologická část ČOV
   
Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:
1.	Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely 24, 26, 70, 163, 164, 169/1, 171/1, 172, 211/2, 229/1, 238, 254, 289, 312, pozemkové parcely 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/24, 15/1, 16, 38/1, 39, 41, 46/1, 46/5, 47/1, 47/13, 56, 64/12, 64/27, 64/30, 79, 103, 132/1, 145/1, 145/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/14, 149/16, 149/17, 149/18, 340/3, 409/18, 409/19, 454/2, 454/5, 455/1, 455/2, 455/3, 456, 458, 556/22, 566/2, 566/3, 566/20, 566/21, 566/22, 569/11, 569/3, 600/2, 664/21, 664/34, 664/44, 665/1, 670, 672/2, 673, 676/1, 676/2, 1153, 1158, 1180, 1182, 1522/3, 1536/1, 1537/1, 1537/2, 1542/1, 1542/2, 1542/4, 1542/5, 1542/6, 1542/7, 1542/8, 1542/9, 1545/2, 1546/1, 1546/21, 1546/37, 1546/38, 1546/47, 1546/48, 1547/3, 1547/8, 1548/1, 1549/1, 1549/2, 1550/1, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/9, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1593, 1594/1, 1594/2, 1599/1, 1599/3, 1612, 1616/1, 1616/2, 1624, 1625/1, 1625/2, 1625/4, 1627/1, 1631, 1636, 1645 - dle KN a 15/1, 145, 158, 566/2, 566/3, 569/1, 1182, 1536/1, 1546/21, 1547/8, 1549/1, 1550/1, 1554/1, 1599/1, 1616/2 - dle PK v kat. území Vojnův Městec, jak je zakresleno           v ověřených situačních výkresech v měř. 1:2000 (výkr.č. 04) a v měř. 1:1000 (výkr.č. 06.01 – 06.04) vypracovaných projekční kanceláří Ing. Pravec František, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, ve kterých je umístění a směrové vedení jednotlivých stavebních objektů navrhované stavby na výše uvedených pozemcích vyznačeno.
2.	Architektonické a urbanistické podmínky: jedná se o podzemní liniovou stavbu vedení splaškové kanalizace     a objektu  ČOV (který je tvořen železobetonovými nádržemi a nadstavbou obslužného domku o půdorysných rozměrech cca 7,5 x 11,5 m, zastřešeného valbovou střechou s taškovou krytinou, přičemž část obslužného domku – tzv. velín o půdorysu 7,5 x 4,5 m bude zděný a dosazovací nádrž bude kryta pouze zastřešením na sloupech) a jejich umístění je dáno charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami.
3.	Stavba bude napojena:   
-	navrhovaná elektropřípojka k ČOV – zemní kabelové vedení NN v délce cca 300 m bude napojeno ze stávající trafostanice na okraji obce - směrové vedení navrhované elektropřípojky k ČOV dle ověřených situačních výkresů v měř. 1:2000 (výkr.č. 04) a v měř. 1:1000 (výkr.č. 06.01 – 06.04)
-	navrhovaná přípojka vody k ČOV v délce cca 190 m bude napojena na stávající vodovodní řad na okraji obce - směrové vedení navrhované přípojky vody k ČOV dle ověřených situačních výkresů v měř. 1:2000 (výkr.č. 04) a v měř. 1:1000 (výkr.č. 06.01 – 06.04)
-	pro přístup a příjezd k navrhované ČOV bude vybudována  příjezdová štěrková komunikace se zakaleným povrchem (o délce cca 140m a šířce 3,0m), která bude napojena na místní komunikaci v místě točny za stávajícími řadovými domky – umístění a rozsah navrhované příjezdové komunikace dle ověřených situačních výkresů v měř. 1:2000 (výkr.č. 04) a v měř. 1:1000 (výkr.č. 06.01 – 06.04)
4.	Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou ve smyslu        § 46a stavebního zákona (ve znění pozdějších předpisů) a bude předložena v rozsahu daném ustanovením § 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb. 
5.	Při zpracování projektové dokumentace budou projektantem stavby respektovány podmínky či požadavky dotčených orgánů státní správy, vlastníků anebo správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení, stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích:
	v souhrnném vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 6.1.2004 pod č.j.: ŽP/1938/03-Mi (výňatek):

	odpadové hospodářství: 

Na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č.185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

 zákonů v platném znění (dále jen zákon) dáváme následující vyjádření:
1.	Pokud v průběhu provedení stavby budou vznikat nebezpečné odpady dle ustanovení § 4 písm. a) zákona je nutné, aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou - § 16 odst. 3 zákona
2.	V případě vzniku stavebních odpadů či výkopové zeminy je nutné s těmito nakládat následujícím způsobem:
a)	Pokud původce hodlá tyto odpady využívat v areálu stavby, při jejichž realizaci budou tyto odpady vznikat, musí být toto uvedeno v projektové dokumentaci a nebude se jednat o provoz zařízení ke zneškodňování odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
b)	V případě, že původce hodlá tyto odpady využít jinde než v areálu výše uvedené stavby, jedná se dle ustanovení § 14 odst. 1 o zařízení k využívání odpadů – technologie R11, jehož provoz je možný pouze se souhlasem Krajského úřadu kraje Vysočina.
3.	Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona, zejména ovšem z ustanovení §16 odst.1 písm.a)-1)  a dále odst. 2 a 4.
	vodní hospodářství:
Uvažovaná stavba splaškové kanalizace a ČOV ve Vojnově Městci je podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů vodním dílem, povolení stavby a povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění OV z ČOV vydá Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad na základě žádosti a podkladů vypracovaných podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příloha č.1 a 3 a ust. § 2 a 6). 
v souhlasu MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 15.6.2007 pod č.j.: ŽP/1763/07/VS       s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zeměděl.půdního fondu (výňatek):

…..Souhlas je podmíněn dodržením následujících zásad daných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu :
Zahájení stavební činnosti a postup výstavby bude včas projednán i s vlastníky a uživateli sousedních pozemků v rozsahu plochy k odnětí, aby nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování zemědělské půdy a zemědělské kultury okolních pozemků za respektování ustanovení § 8 zákona.
Z  plochy odnímaného pozemku pro stavbu ČOV bude před zahájením zemních prací na vlastní náklad žadatelů provedena skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky cca 30cm v předpokládaném  množství 210,9 m3. Část ornice (90 m3) bude použita na terénní úpravy po dokončení stavby a na ohumusování terénu podél krajnic příjezdové komunikace. Zbytek ornice (120,9 m3) bude použito na zúrodnění pozemků ve vlastnictví žadatele p.č. 508/1 KN (60 m3) a p.č. 158 KN (60,9 m3) v k.ú. Vojnův Městec.
Do doby použití bude kulturní vrstva půdy ukládána na složišti (deponii) v rozsahu výše uvedeného pozemku. Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  k posouzení plnění podmínek. 
Za trvale odnímanou zemědělskou půdu není stanovena povinnost  placení odvodů - ve smyslu § 11 odst. 3 písm. b) zákona – výstavba objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod.
Souhlas je platný pouze za podmínek výše stanovených, bez souhlasu orgánu ochrany ZPF, který souhlas udělil, nemůže být prováděna změna účelu či výměry.
Případná změna oproti tomuto souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
ve stanovisku Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územního pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 2.2.2004 pod č.j.: 192/04-HOK (výňatek):
…S  dokumentací pro územní řízení na stavbu „Splašková kanalizace pro obec Vojnův Městec“ se vyslovuje souhlas, který je však vázán ve smyslu ustanovení § 126 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon,   v platném znění na splnění této podmínky:
S ohledem na charakter pracoviště požaduji doplnit hygienické zařízení pro zaměstnance o instalaci sprchy.
ve vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 17.2.2004 pod č.j.: OD/414/04/Kb (výňatek):
…Pro realizaci stanovuje následující podmínky:
1)	Přechody přes silnice III/35014 a III/03426 budou pokud možno navrženy protlaky a souběhy se silnicí III/03426 budou navrženy mimo těleso komunikace. V případě dotčení silnic překopy                 a podélnými výkopy budou silnice uvedeny do „původního stavu“ dle podmínek, které stanoví majetkový správce silnic, tj. SÚS Žďár n.S.
2)	O povolení zvláštního užívání silnic III/35014 a III/03426 investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží vyjádření SÚS Žďár n. S. a vyjádření OŘ Policie ČR - DI Žďár n. S.
3)	O povolení uzavírek (částečných nebo úplných) silnic III/35014 a III/03426 investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží vyjádření SÚS Žďár n. S.     a vyjádření OŘ Policie ČR - DI  Žďár n. S.
4)	Během prací nesmí být na silnici a jejích součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
5)	Přechodné dopravní značení během prací je možné osadit až po vydání samostatného přípisu  „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a  Technických podmínek.
6)	Požadujeme předložit dokumentaci pro stavební povolení k vyjádření.
7)	Upozorňujeme na skutečnost, že příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnice I. třídy je Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě a příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je Obec Vojnův Městec.
ve sdělení Policie ČR - Okresního ředitelství Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu ze dne 12.2.2004 pod č.j.: ORZR-5-19/DS-2004 (výňatek):
...Požadujeme předložení dalšího stupně projektové dokumentace.
ve vyjádření  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava ze dne 16.2.2004 pod zn. 251/P/39020/2003 (výňatek):
...ŘSD ČR, Správa Jihlava souhlasí s akcí „Splašková kanalizace v obci Vojnův Městec“. Jedná se o křížení silnice I. třídy - I/37 v km cca 89,44; 89,98 a 90,15 splaškovým kanalizačním vedením v části obce dle situace a o souběhy splaškové kanalizace se silnicí I/37 v km cca od 89,96 do 89,98 a od 90,09 do 90,15 mimo silniční pozemek (úseky jsou vedeny v provozním staničení silnice I/37 ). Souhlas je vydán za předpokladu dodržení následujících podmínek:	
Splašková kanalizace bude zhotovena dle návrhu z materiálu PVC nebo PE DN 250, bude uložena v hloubce s krytím min. 1,20 m pod úrovní vozovky a dle požadavků ČSN 73 60 05. Přechody budou provedeny protlaky silnice I/37 v cca 89,44; 89,98 a 90,15 km, přičemž startovací jámy budou umístěny mimo silniční pozemek a výkopek nebude ukládán na silnici.
Souběh splaškové kanalizace bude řešen dle předloženého projektu v km cca od 89,96 do 89,98 a od 90,09 do 90,15 mimo silniční pozemek.
Stavební práce budou prováděny v souladu s technickou zprávou. Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66 MDS. Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.
Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s ŘSD ČR, Správa Jihlava smlouvu o podmínkách zřízení stavby, provozu zařízení a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pokud budou pozemky zapsány na našem listu vlastnictví a dále před vlastním zahájením stavebních prací smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy na dobu výstavby.
	ve vyjádření Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou (nyní Krajské správy a údržby silnic Vysočiny)    ze dne 16.3.2004 pod zn. 03/530/2004 (výňatek):

...K předloženému projektu výše uvedené stavby nemáme připomínky za předpokladu dodržení následujících připomínek:
4x přechod silnice III/03426 požadujeme řešit protlakem
1x přechod silnice III/35014 požadujeme řešit protlakem
souběh se silnicí III/03426 požadujeme umístit mimo silniční těleso a silniční pozemky
požadujeme předložit PD ve stupni DSP k odsouhlasení
v souhlasu Správy CHKO Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou ze dne 16.2.2004 pod č.j. 207/04 (výňatek):
	Do projektové dokumentace bude zapracován projekt ozelenění ČOV místně původními listnatými dřevinam.
Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena Správě CHKO Žďárské vrchy                   k vyjádření.
ve vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště ZVHS Chrudim ze dne 1.9.2003 pod zn. 05/CR/420/03  a ze dne 8.9.2003 pod zn. 05/CR/405/03 (výňatek):

...V případě křížení upravených toků požadujeme dodržet ČSN a uvést do původního stavu.                        U neupravených toků křížení min. 80 cm pod stávající niveletu dna. Dokumentaci křížení u nás odsouhlasit.
…Ve vyznačeném zájmovém území výše uvedené stavby se nachází meliorační zatrubněný odpad ve správě ZVHS pracoviště Chrudim (majetek Pozemkového fondu) a část upraveného toku - pravostr. přítoku Městeckého potoka.... V případě křížení těchto základních prostředků navrhovanou trasou kanalizace nám bude předložena detailní výkresová část k odsouhlasení.
	ve vyjádření společnosti Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240 ze dne 5.2.2004 (výňatek):

...Požadujeme předložení dalšího stupně projektové dokumentace /ke stavebnímu řízení/ k vyjádření. Požadujeme být přizváni k dalším pracovním schůzkám při provádění dalšího stupně projektové dokumentace..
	ve vyjádření Lesů České republiky s.p., Oblastní správy toků Hradec Králové ze dne 8.12.2003 pod zn. 1976/Po (výňatek):

...K technickému řešení přechodů kanalizace přes vodní tok se vyjádříme po zpracování dokumentace pro stavební povolení. Upozorňujeme investora, že v obci Vojnův Městec má toky ve své správě také ZVHS.
	ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dříve E.ON Česká republika, a.s.) ze dne 26.4.2007 pod zn. MOZDIAK – Z050712214 (výňatek):

….V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN. Nadzemní vedení VN.
Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECR ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1)	Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2)	Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 33 01.
3)	V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c)	provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d)	provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
4)	Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
a)	zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b)	provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c)	u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d)	u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
5)	Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího  podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
6)	Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 

požadujeme objednat nejpozději do 10  dne předchozího měsíce.
7)	Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí OPDs  Žďár nad Sázavou, p. Bojanovský  tel. 566 624 001.
8)	Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
9)	Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
10)	Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
11)	Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12)	Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
13)	Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577...
…Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECR předložte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.
ve vyjádření společnosti Východočeská plynárenská, a.s., pracoviště Litomyšl ze dne 6.4.2006 pod         zn. VY/05/00803/6 (výňatek):
….v zájmovém prostoru dojde ke styku s našimi plynárenskými zařízeními, a to: STL plynovody PE 50, 63, 110  vč. přípojek dle přiložených situací v obci Vojnův Městec.
Na základě předložené situace bylo předáno geodetické zaměření stávajících plynárenských zařízení v měřítku M 1 : 1500.
Při realizaci uvažované stavby je nutno dodržet následující podmínky:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
Při provádění jakékoli činnosti, popř. úprav terénu v ochranném pásmu plynárenského zařízení viz.    § 68 zákonů č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Dotyk na tato zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04 a ČSN 73 6005.
Stavební objekty (např. budovy, kalníky, vzdušníky,.) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m a v nezastavěném území 4 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je sloup uzemněn, musí být zemnící vodič uložen na opačnou stranu než je plynovod.
Před zahájením prací požádá investor nebo provádějící firma o vytýčení polohy plynárenského zařízení formou písemné objednávky, tel. č. na přípraváře 495060556-8 (bude provedeno na místě samém). Při objednání uveďte naši značku vyjádření, jméno a tel. číslo osoby, která na místě převezme vytyčovací protokol. Práce budou provedeny na základě písemné objednávky.
Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl. 54-57.
V místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací polohu plynárenského zařízení včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.
Uvědomit naše regionální centrum o zahájení stavebních prací 7 dní předem (tel. č. 461618688).
Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských zařízení.
Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plynárenského zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem.
Odkryté plynárenské zařízení musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
Každé případné poškození plynárenského zamění je třeba neprodleně ohlásit na tel. číslo 1239 (dispečink VČP.a. s., Hradec Králové).
Před záhozem výkopu musí být min. 1 den předem přizván zástupce našeho regionálního centra - tel. č. 461618688 ke kontrole plynár.zařízení, zda nebylo viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Tato povinnost se vztahuje i na případ, že zařízení nebylo odhaleno.                    O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.
Zásyp plynovodního potrubí musí být proveden zeminou bez ostrých kamenů; o max. velikosti zrn      16 mm.
V dalším stupni řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci se zákresem inž. sítí v měř. 1:500  k odsouhlasení na VČP, a. s.
Při každé změně projektu (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.
Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována dle § 68 odst. 6 zákona      č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu.
Po dokončení stavby musí investor vyzvat VČP, a.s. ke kontrole signalizačního vodiče. O provedené kontrole bude proveden zápis.
Kopii tohoto vyjádření požadujeme předat zhotoviteli stavby.
ve vyjádření ČESKÉHO TELECOMU, a.s. (nyní společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.), pracoviště Jihlava  ze dne 2.3.2006 pod č.j.:  0031593/06/MJI/VV0 (výňatek):
… Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítěmi ČESKÉHO TELECOMU, a.s., jejichž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy komunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto Vyjádření…
Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:
a)	Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.             Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 ´´Prostorová úprava vedení technického vybavení´´ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 ´´Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN´´ a dále ČSN 33 2000-5-54 ´´Uzemnění a ochranné vodiče´´.
b)	Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18 vyhl.č. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u ČESKÉHO TELECOMU, a.s., 15 dní před zahájením prací.
c)	ČESKÝ  TELECOM, a.s. souhlasí s výše uvedenou akcí dle předložené situace za těchto podmínek: min. vzdálenost od PKV /podzemní komunikační vedení/ ve správě ČESKÉHO TELECOMU, a.s.       1,5 m (zákon č. 127/2005 Sb.), úhel křížení 90°, 30° ve svislé vzdálenosti 0,5 m. Křížení provádět pod PKV v hloubce alespoň 0,5 m. Odchylky od těchto požadavků nutno projednat s pracovníkem ochrany sítí pracoviště Žďár nad Sázavou, Ing. Jan Michal.
d)	V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (§ 63 vyhl.č. 324/1990 Sb.).
e)	Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných, mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
f)	Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
g)	Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
h)	Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19 odst. 5 vyhl.      č. 324/1990 Sb.; čl. 56, ČSN 743050).
i)	Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat  pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Zápis o prohlídce bude vyžadován při kolaudaci.
j)	Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat       k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
k)	Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
l)	Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
m)	Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
n)	Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS:       Středisko ochrany sítě Brno, Kraj Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou – Ing. Jan Michal, tel. 602 760 319.
o)	Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., na telefonní číslo 13129 (pro Prahu volejte 241 400 500)…
Toto Vyjádření je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem a potvrzené zaměstnancem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., nebo pro jiný účel, který byl uveden   v Žádosti o vydání Vyjádření. Nové Vyjádření je nutné si vyžádat: při uplynutí doby platnosti Vyjádření, při změně rozsahu vymezeného území stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu (uvedeného            v Žádosti), při změně stupně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů…...
6.	Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení bude zohledněno vybudování horské vpusti v lokalitě před zástavbou řadových rodinných domů /p.p.č. 1552, k.ú. Vojnův Městec/
7.	Pozemky dotčené předmětnou stavbou musí být v terénu vytýčeny tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků. 
8.	Veškeré stávající podzemní sítě technického vybavení (včetně přípojek) je nutno vytýčit ještě před zahájením stavebních (zemních) prací; zahájení stavební činnosti oznámit vlastníkům dotčených pozemků a správcům či vlastníkům stávajících sítí technického vybavení min. 15 dní předem; před zahájením zemních prací požádat o povolení k zásahům do veřejných komunikací a zelených ploch příslušný úřad; před záhozem výkopů předat styky a souběhy s dotčenými stávajícími rozvody sítí technického vybavení jednotlivým správcům či vlastníkům sítí technického vybavení a provést zaměření předmětné stavby (vedení).
9.	V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup     a příjezd k jednotlivým nemovitostem (pozemkům a stavbám na nich) dotčených navrhovanou stavbou, a aby byl zajištěn zejména bezpečný průjezd požárních vozidel a vozidel záchranné služby. Při provádění prací bude také zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na přilehlých komunikacích; v případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí, zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.                
10.	Na nezastavěných plochách navrhované stavby ČOV budou provedeny sadové úpravy (ozelenění) pro začlenění předmětné stavby do daného prostředí. Návrh sadových úprav (ozelenění) předmětné stavby, jenž bude předložen Správě CHKO Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou k odsouhlasení, bude součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.


Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:      Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.


Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Vojnův Městec (IČ - 00295761), Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou 1

Odůvodnění
	Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor obdržel dne 9.5.2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Splašková kanalizace pro obec Vojnův Městec včetně ČOV 800 EO (mechanicko-biologická): kanalizační stoky, čerpací stanice, elektropřípojky k čerpací stanici, čistírny odpadních vod, elektropřípojky k ČOV, přípojky vody k ČOV, příjezdové komunikace k ČOV, technologické části ČOV       (I. etapa: stoky DN 250 délky 4 556 m a ČOV včetně příjezdové komunikace a přípojek; II. etapa: stoky DN 250 délky 2 916 m a výtlak DN 50 délky 30 m) - na shora uvedených pozemcích v kat. území Vojnův Městec.        Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor (dále jen „stavební úřad“) po doplnění předloženého návrhu oznámil opatřením ze dne 6.11.2006 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy  zahájení územního řízení a s ohledem na ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona nařídil k projednání předloženého návrhu ústní jednání, které se konalo dne 28.11.2006 a o jehož průběhu byl vyhotoven protokol.    Současně všechny pozvané upozornil také na to, že námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy k předloženému návrhu mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zahájení územního řízení stavební úřad oznámil účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou, neboť v daném případě se jedná o umístění liniové stavby; avšak dotčené orgány státní správy uvědomil  o zahájení územního řízení dle zákona jednotlivě.
Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen m.j. i těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy :
	souhrnným vyjádřením MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 6.1.2004 pod č.j.: ŽP/1938/03-Mi
	souhlasem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 15.6.2007 pod č.j.: ŽP/1763/07/VS         s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zeměděl.půdního fondu 

rozhodnutím MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 9.2.2004 pod č.j.: ŽP/251/04-Hš         o souhlasu s návrhem územního rozhodnutí (či jiného rozhodnutí dle stavebních předpisů – zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění) o umístění stavby nebo využití území do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa  
	souhlasem Správy CHKO Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou ze dne 16.2.2004 pod č.j. 207/04 
	výjimkou z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, která byla povolena usnesením vlády č. 152 ze dne 21.2.2007
stanoviskem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územního pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 2.2.2004 pod č.j.: 192/04-HOK  (včetně stanoviska ze dne 12.3.2004 z místního šetření na místě samém)
	vyjádřením MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 17.2.2004 pod č.j.: OD/414/04/Kb 
rozhodnutím Krajského úřadu kraje vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 27.2.2004 pod č.j.: KUJI 497/2004 ODSH-Ba/IS o povolení zvláštního užívání komunikace č. I/37 – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech 
	sdělením Policie ČR - Okresního ředitelství Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu ze dne 12.2.2004 pod č.j.: ORZR-5-19/DS-2004
	vyjádřením  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava ze dne 16.2.2004 pod zn. 251/P/39020/2003 
	vyjádřením Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou (nyní Krajské správy a údržby silnic Vysočiny) ze dne 10.2.2004 pod zn. 03/530/2004 a ze dne 16.3.2004 pod zn. 03/530/2004 včetně potvrzení o prodloužení doby jeho platnosti ze dne 24.2.2006 pod zn. SÚSZr/562/2006
stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 24.2.2004 pod č.j.: 2296/ÚP/2004/1420
vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště ZVHS Chrudim ze dne 1.9.2003 pod zn. 05/CR/420/03 a ze dne 8.9.2003 pod zn. 05/CR/405/03 
stanoviskem Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 10.12.2003 pod zn. 950001/Ka/03/31971
vyjádřením společnosti Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240 ze dne 5.2.2004 včetně vyjádření o prodloužení doby jeho platnosti ze dne 6.3.2006 
vyjádřením Lesů České republiky s.p., Oblastní správy toků Hradec Králové ze dne 8.12.2003 pod zn. 1976/Po 
vyjádřením společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dříve E.ON Česká republika, a.s.) ze dne ze dne 22.2.2006 pod zn. MOZDIAK – Z050605018 a 26.4.2007 pod zn. MOZDIAK – Z050712214  
	vyjádřením Východočeské plynárenské, a.s., pracoviště Litomyšl ze dne 6.4.2006 pod zn. VY/05/00803/6 (včetně prodloužení doby jeho platnosti ze dne 3.5.2007 pod zn. VY/05/01402/7) 
vyjádřením ČESKÉHO TELECOMU, a.s. (nyní společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.), pracoviště Jihlava ze dne 2.3.2006 pod č.j.: 0031593/06/MJI/VV0 (včetně prodloužení doby jeho platnosti ze dne 25.4.2007 pod zn. 31593/06/MJI/003) 

	stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska Havl.Brod ze dne 26.2.2004 pod zn. 304/04

prohlášením Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Žďár n. Sáz. ze dne 9.3.2004 pod zn. 2104/04
	jiným právem k pozemkům dotčeným předmětnou stavbou – tj. smlouvami o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene anebo souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

Navrhovatel v řízení také prokázal, že má k pozemkům, na nichž se uvedená stavba umísťuje, vlastnické     a jiné právo, které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít (k pozemkům, které jsou dotčeny výše uvedenou stavbou a navrhovatel k nim nemá vlastnické právo, byla předložena smlouva o budoucí smlouvě             o zřízení věcného břemene uzavřená mezi navrhovatelem a vlastníkem těchto pozemků, anebo souhlas vlastníků těchto pozemků). 
V řízení bylo taktéž zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven      okruh účastníků řízení ve smyslu § 34 stavebního zákona. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky                      a připomínky.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků anebo správců toků a sítí technického vybavení a ostatních účastníků územního řízení, která byla přiložena k návrhu na vydání územního rozhodnutí        o umístění předmětné stavby a která byla stavebnímu úřadu předložena i v průběhu územního řízení, byla zkoordinována a podmínky či požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a budou respektovány v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení (mimo těch podmínek či požadavků, uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení, které byly již splněny nebo akceptovány, případně byly již zapracovány do předloženého návrhu). 
Umístění navrhované stavby (dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář Ing. Pravec František, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl) není v rozporu se současně platnou územně plánovací dokumentací (kterou je územní plán obce Vojnův Městec, jenž byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 19.12.2006 pod č. 5B/2006) a s dalšími veřejnými zájmy (o čemž svědčí i předložená stanoviska                a vyjádření dotčených orgánů státní správy) a současně vyhovuje i obecným technickým požadavkům na výstavbu, stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Stavební úřad v průběhu územního řízení posoudil předložený návrh na vydání územního rozhodnutí            o umístění stavby z hledisek uvedených v § 37 stavebního zákona, projednal jej s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby není v rozporu se současně platnou územně plánovací dokumentací a s dalšími veřejnými zájmy, a protože v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Územní rozhodnutí je dle § 40 odst. 4  stavebního zákona (ve znění pozdějších předpisů) závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatních účastníků územního řízení.

Poučení
	Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu                  a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.
Toto územní rozhodnutí platí podle § 40 stavebního zákona (ve znění pozdějších úprav) dva  roky ode dne, kdy nabude právní moci; nepozbývá však platnost, pokud byla v této lhůtě podána žádost o stavební povolení nebo povolení  k  terénním úpravám a pracím podle tohoto zákona (§ 71 odst.1), nebo bylo-li započato s využitím území ke stanovenému účelu. Rozhodnutí o umístění stavby pozbývá platnosti též dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.


Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního odboru

Vyřizuje:	Jaroslava Kalců 
E-mail:	Jaroslava.Kalcu@zdarns.cz 
Telefon:	566 688 163
Vyhotoveno:	28.6.2007




Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.


Datum vyvěšení: ..9.7.2007.......					Datum sejmutí: ....................


....................							....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:							Razítko:

 

Obdrží:
Účastníci řízení:
  - veřejnou vyhláškou
 
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 1
Obecní úřad Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou 1

Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 1
Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 2279/39, 591 01  Žďár nad Sázavou 1
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územ.pracoviště Žďár n. S., Tyršova 623/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, úz.odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 2231/4, 591 01  Žďár nad Sázavou 1
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a  silničního hospodářství, Žižkova 57, 586 01  Jihlava 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 1
Policie ČR - Správa Jihomoravského kraje, odbor dopravní policie, Kounicova 24, 611 32  Brno
Policie ČR – Okr.ředitelství Žďár n. Sáz., Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20  Žďár nad Sázavou
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02  Pardubice 2
  

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm.a) sazebníku ve výši 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 9.5.2007, číslo dokladu 3314/2. 

Příloha:  
-  ověřené situační výkresy v měř. 1:2000 (výkr.č. 04) a v měř. 1:1000 (výkr.č. 06.01 – 06.04) pro navrhovatele (včetně předložené dokumentace pro územní řízení)  a  OÚ (po nabytí právní moci rozhodnutí)
 



  



