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VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení územního plánování
a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební úřad") na základě písemné žádosti společnosti Elektrovod a.s. –
Slovenská republika, odštěpný závod, IČO 082 11 043, se sídlem Čechova 395/59, 370 01
České Budějovice, na základě pověření společnosti SETERM CB a.s., IČO 260 31 949,
Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, která je zplnomocněna společností E.ON
Distribuce, a.s., IČO 280 85 400, F. A. Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen
"žadatel"), podané dne 16.10.2019 pod číslem jednacím MÚH/08953/2019 o vyjádření ke
stavbě pro územní řízení k umístění stavby nazvané
"NPT 110kV Hulín - Chropyně",

tj. k navržené dočasné náhradní přenosové trase na pozemcích v katastrálním území Hulín
(dále jen "stavba") sděluje, že
1. záměr je dle názoru stavebního úřadu v souladu s platným Územním plánem města
Hulína, dle platného územního plánu se navržená stavba nachází v ploše DS – plocha
silniční dopravy a zařízení a v ploše Np – plochy zemědělského půdního fondu –
velkovýrobně obhospodařované, ve kterých je podmíněně přípustné vedení nezbytných
sítí technického vybavení a zařízení, dále se stavba dle platných územně plánovacích
podkladů nachází v území třídy ochrany bonity půdy I., II. i III., v záplavovém území řeky
Moravy, v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 47 Kroměříž - Hulín, v ochranném pásmu
vodního zdroje II. stupně Hulín, jehož správcem je společnost Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v ochranných
pásmech vedení el. energie, plynu a sdělovacích vedení, a v území s možnými
archeologickými nálezy, závazné stanovisko z hlediska souladu s platným územním
plánem (posouzení vyvolané změny v území umístěním stavby) vydává orgán územního
plánování, kterým je Městský úřad Kroměříž
2. o zahájení územního řízení by mohl mít právo být informován i spolek Egeria, z.s. IČO
228 92 133, adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice,
e-mail: mirek_mach@seznam.cz, který požaduje v souladu s § 70 odst. 2 zákona č.
adresa: nám. Míru 162, 768 24 Hulín
IČ: 00287229
DIČ: CZ00287229

tel: 573 502 711
fax: 573 350 188
datová schránka: 2prbftx

č. ú.: 8319720217/0100
www.hulin.cz
podatelna@hulin.cz

Elektronický podpis - 2.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Daniela Vařáková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.1.2021 10:55:25-000 +01:00

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění být předem písemně
informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, u vyjmenovaných typů záměrů a
staveb, mezi kterými je i vedení vysokého napětí, žádost byla podána dne 09.01.2019,
dále pak spolek Zelená pro občany z.s., IČO 033 15 789, se sídlem nám. Míru 122,
768 24 Hulín, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, který
žádá být předem informován o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění u jakéhokoliv zásahu do krajiny, který
by vyžadoval omezení nebo další likvidaci zeleně v katastrálním území města Hulína na
pozemcích ve vlastnictví města, případně pozemcích jiných vlastníků, které mají povahu
veřejně přístupné plochy, žádost byla podána dne 23.09.2019
3. okruh účastníků územního řízení, stanoví příslušný stavební úřad z okruhu dotčených
osob uvedených v katastru nemovitostí, ze znalosti území není zdejšímu stavebnímu
úřadu známá žádná další osoba, která by mohla být účastníkem řízení
4. do dokladové části dokumentace k územnímu řízení by byla vyžadována závazná
stanoviska dotčených orgánů:
• Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na úseku požární ochrany,
• Městského úřadu Kroměříž na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany
zemědělského půdního fondu, dopravy, ochrany památkové péče a z hlediska
uplatňování záměrů územního plánování (úřad územního plánování),
• Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci posouzení vlivu stavby na životní prostředí
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.
Popis stavby:
Náhradní přenosová trasa je dočasné jednonásobné nadzemní vedení 110 kV. Stavba je
vyvolána z důvodu modernizace dvou odboček vedení 2x 110 kV V550/552 (odbočka pro TR
Hulín) a V551/559 (odbočka pro TR Chropyně). Po dobu prací na těchto vedeních je nutné
zajistit náhradní napájení rozvoden 110/22 kV Hulína a Chropyně.
NPT bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů
konfigurace „portál“ na pražcových základech bez potřeby betonáže. Stožáry jsou
stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených k zemním kotvám nebo k betonovým
kostkám. Vzhledem k omezeným prostorům před TR Chropyně budou namísto této
konstrukce vystavěny 2 ks standardních příhradových stožárů v konfiguraci „soudek“
s betonovým základem. Délka NPT je cca 8,1 km.
Potřeba existence NPT se předpokládá na dobu cca šesti měsíců. Celá trasa NPT vč. dvou
stožárů „soudek“ i s jejich kompletními betonovými základy bude po modernizaci odboček
demontována a pozemky dotčené stavbou budou vedeny do původního stavu.
Odůvodnění
Žádost o vydání vyjádření k předmětné stavbě pro územní řízení zaevidovaná u Městského
úřadu Hulín dne 16.10.2019 pod číslem jednacím MÚH/08953/2019 byla doložena
technickým popisem záměru, přehlednou situací v měřítku 1:50 000, výkresem sestavy
kotevního stožáru "portál-dvoupatro", výkresem sestavy kotevního stožáru "portál", výkresem
sestavy nosného stožáru "portál", schematickým nákresem stožáru V11+0 "Soudek", plnou
mocí k zastupování investora a pověřením žadatele zplnomocněným zástupcem investora.
Usnesením Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem územního plánování a stavebního
řádu, oddělením stavebního řádu, vydaným dne 09.09.2019 pod číslem jednacím KUZL
56304/2019 byl stanoven jako příslušný stavební úřad k provedení územního řízení Městský
úřad Kroměříž, odbor stavební úřad, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, stavební úřad
Městského úřadu Hulín je povinen mu poskytnout plnou součinnost.
Stavební úřad poskytl informace na základě územně plánovacích podkladů a územně
plánovací dokumentace. Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady a
územní studie, územně plánovací dokumentací se rozumí zásady územního rozvoje, územní
plán a regulační plán.
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Podle platného Územního plánu města Hulína je dle názoru stavebního úřadu předmětná
stavba v daném území přípustná. Územní plán města Hulína není v rozporu s platnými
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, regulační plán ani územní studie pro
předmětné území vydán nebyly. Byly sděleny informace ze systému Jednotných územně
analytických podkladů Zlínského kraje.
Dále stavební úřad poskytl informace, kdo by mohl být další dotčenou osobou v územním
řízení, které nelze ověřit v katastru nemovitostí, tím by k dnešnímu dni mohly být spolky
Egeria, z.s., který byl dle informací v obchodním rejstříku založen za účelem ochrany přírody
a krajiny, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ochrany kulturních památek,
rozvoje demokracie a otevřené občanské společnosti, poskytování obecně prospěšných
(bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí a Zelená pro občany z.s., jehož
hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny a poskytování obecně prospěšných služeb
v oblasti ochrany životního prostředí.
A nakonec se stavební úřad zabýval i stanovením okruhu dotčených orgánů, kdy vycházel
z platných právních předpisů a ze znalosti místních poměrů v území.
Poučení
1. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření, jichž je zapotřebí pro umístění a
povolení předmětného záměru.
2. Vyjádření není správním rozhodnutím.

otisk razítka

Ing. Zuzana Kučeříková
vedoucí oddělení
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