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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Obecní úřad Horní Lideč, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. e) 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 žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

19.3.2014 podal 

ČEZ Distribuce,a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV, 

kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o.,, IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01  Valašské 

Meziříčí (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 

Lačnov-propoj.VN233 na vedení EON-VNV 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2232 (trvalý travní porost), parc. č. 2235/1 (orná půda), parc. č. 

2238/1 (orná půda), parc. č. 2242 (orná půda), parc. č. 2263 (orná půda), parc. č. 2265 (orná půda), parc. 

č. 2286 (trvalý travní porost), parc. č. 2293/3 (ostatní plocha), parc. č. 2293/21 (orná půda), parc. č. 

2293/26 (orná půda), parc. č. 2293/38 (orná půda), parc. č. 2354/19 (orná půda), parc. č. 2354/45 (orná 

půda), parc. č. 2593/99 (ostatní plocha), parc. č. 3429 (ostatní plocha), parc. č. 3448 (vodní plocha) v 

katastrálním území Lačnov,  

na pozemku parc. č. 2629 (trvalý travní porost), parc. č. 2631/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2631/2 

(trvalý travní porost), parc. č. 2631/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2631/4 (trvalý travní porost), parc. č. 

2633 (trvalý travní porost), parc. č. 2635 (trvalý travní porost), parc. č. 2636 (trvalý travní porost), parc. č. 

2637 (trvalý travní porost), parc. č. 2638/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2638/2 (trvalý travní porost), 

parc. č. 2639 (trvalý travní porost), parc. č. 2675 (trvalý travní porost), parc. č. 2677 (trvalý travní porost), 

parc. č. 2678/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2678/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2679 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2680/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2680/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2681 (orná 

půda), parc. č. 2684/1 (orná půda), parc. č. 2684/2 (orná půda), parc. č. 2685 (orná půda), parc. č. 2688/1 

(orná půda), parc. č. 2688/2 (orná půda), parc. č. 2689 (orná půda), parc. č. 2692/1 (orná půda), parc. č. 

2692/2 (orná půda), parc. č. 2693 (orná půda), parc. č. 2696/1 (orná půda), parc. č. 2696/2 (orná půda), 

parc. č. 2697 (orná půda), parc. č. 2700/1 (orná půda), parc. č. 2700/2 (orná půda), parc. č. 2701 (orná 

půda), parc. č. 2702/1 (orná půda), parc. č. 2702/2 (orná půda), parc. č. 2713/1 (trvalý travní porost), parc. 

č. 2713/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2722/2 (orná půda), parc. č. 2731 (orná půda), parc. č. 2734 (orná 

půda), parc. č. 2735/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2735/2 (ostatní plocha), parc. č. 2737 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2756 (orná půda), parc. č. 2757 (ostatní plocha), parc. č. 2758 (orná půda), parc. č. 2786 

(trvalý travní porost), parc. č. 4121 (ostatní plocha), parc. č. 4175 (vodní plocha) v katastrálním území 

Lidečko. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavba bude sloužit pro přenos a distribuci elektrické energie. Jedná se o vybudování nového  

kabelového vedení VN mezi linkami VN233 a VN14 v obcích Lidečko a Lačnov, které bude 

navazovat na stávající venkovní vedení VN. Dojde k napájení obce Lačnov z rozvodné sítě ČEZu 

oproti původnímu napájení z EONu. Napájení obce Lačnov bude dvěma dodavateli, čímž se zvýší 

kvalita dodávky energie odběratelům. 

 

Členění stavby: 

- objekt SO 01: kabelové vedení VN 22 kV; Bude položeno nové kabelové vedení VN, které bude 

ukončeno na podpěrných bodech v úsekových odpojovačích. Kabelové vedení bude provedeno 

kabelem 3x1x240 AXEKVCE, uloženým ve výkopu hloubky 1,2 m, šířky 0,5 m, v místech řízeného 

protlaku (křížení s vodním tokem Seninka a křížení komunikace) bude kabel uložen v ochranných 

trubkách.  

Celková délka kabelového vedení VN je 2740 m. 

  

- objekt SO 02: venkovní vedení VN 22 kV; Ve stávající trase bude upraveno vedení VN, dojde 

k výměně podpěrného bodu VN č. 94 v obci Lidečko a ke vřazení nového podpěrného bodu VN č. 2 

v obci Lačnov. Na těchto bodech bude kabelové vedení ukončeno a připojeno na stávající rozvody 

VN sítě. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:   

- parc. č. 2232 (trvalý travní porost), parc. č. 2235/1 (orná půda), parc. č. 2238/1 (orná půda), parc. č. 

2242 (orná půda), parc. č. 2263 (orná půda), parc. č. 2265 (orná půda), parc. č. 2286 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2293/3 (ostatní plocha), parc. č. 2293/21 (orná půda), parc. č. 2293/26 (orná půda), 

parc. č. 2293/38 (orná půda), parc. č. 2354/19 (orná půda), parc. č. 2354/45 (orná půda), parc. č. 

2593/99 (ostatní plocha), parc. č. 3429 (ostatní plocha), parc. č. 3448 (vodní plocha) v katastrálním 

území Lačnov,  

- parc. č. 2629 (trvalý travní porost), parc. č. 2631/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2631/2 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2631/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2631/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2633 

(trvalý travní porost), parc. č. 2635 (trvalý travní porost), parc. č. 2636 (trvalý travní porost), parc. č. 

2637 (trvalý travní porost), parc. č. 2638/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2638/2 (trvalý travní porost), 

parc. č. 2639 (trvalý travní porost), parc. č. 2675 (trvalý travní porost), parc. č. 2677 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2678/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2678/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2679 

(trvalý travní porost), parc. č. 2680/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2680/2 (trvalý travní porost), parc. 

č. 2681 (orná půda), parc. č. 2684/1 (orná půda), parc. č. 2684/2 (orná půda), parc. č. 2685 (orná 

půda), parc. č. 2688/1 (orná půda), parc. č. 2688/2 (orná půda), parc. č. 2689 (orná půda), parc. č. 

2692/1 (orná půda), parc. č. 2692/2 (orná půda), parc. č. 2693 (orná půda), parc. č. 2696/1 (orná 

půda), parc. č. 2696/2 (orná půda), parc. č. 2697 (orná půda), parc. č. 2700/1 (orná půda), parc. č. 

2700/2 (orná půda), parc. č. 2701 (orná půda), parc. č. 2702/1 (orná půda), parc. č. 2702/2 (orná 

půda), parc. č. 2713/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2713/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2722/2 

(orná půda), parc. č. 2731 (orná půda), parc. č. 2734 (orná půda), parc. č. 2735/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2735/2 (ostatní plocha), parc. č. 2737 (trvalý travní porost), parc. č. 2756 (orná půda), 

parc. č. 2757 (ostatní plocha), parc. č. 2758 (orná půda), parc. č. 2786 (trvalý travní porost), parc. č. 

4121 (ostatní plocha), parc. č. 4175 (vodní plocha) v katastrálním území Lidečko. 

 

Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci záměru: 

1. Stavba bude umístěna dle situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením 

požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 

pozemků a sousedních staveb (dále jen „ověřená grafická příloha“), která bude po nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí zaslaná žadateli. 

2. Stavba VN bude umístěna na pozemcích parc. č. 2232, parc. č. 2235/1, parc. č. 2238/1, parc. č. 2242, 

parc. č. 2263, parc. č. 2265, parc. č. 2286, parc. č. 2293/3, parc. č. 2293/21, parc. č. 2293/26, parc. č. 

2293/38, parc. č. 2354/19, parc. č. 2354/45, parc. č. 2593/99, parc. č. 3429, parc. č. 3448 v 

katastrálním území Lačnov,  
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na pozemcích parc. č. 2629, parc. č. 2631/1, parc. č. 2631/2, parc. č. 2631/3, parc. č. 2631/4, parc. č. 

2633, parc. č. 2635, parc. č. 2636, parc. č. 2637, parc. č. 2638/1, parc. č. 2638/2, parc. č. 2639, parc. 

č. 2675, parc. č. 2677, parc. č. 2678/1, parc. č. 2678/2, parc. č. 2679, parc. č. 2680/1, parc. č. 2680/2, 

parc. č. 2681, parc. č. 2684/1, parc. č. 2684/2, parc. č. 2685, parc. č. 2688/1, parc. č. 2688/2, parc. č. 

2689, parc. č. 2692/1, parc. č. 2692/2, parc. č. 2693, parc. č. 2696/1parc. č. 2696/2, parc. č. 2697, 

parc. č. 2700/1, parc. č. 2700/2, parc. č. 2701, parc. č. 2702/1, parc. č. 2702/2, parc. č. 2713/1, parc. č. 

2713/3,  parc. č. 2722/2, parc. č. 2731, parc. č. 2734, parc. č. 2735/1, parc. č. 2735/2, parc. č. 2737, 

parc. č. 2756, parc. č. 2757, parc. č. 2758, parc. č. 2786, parc. č. 4121, parc. č. 4175 v katastrálním 

území Lidečko. 

3. Odpady vzniklé v rámci stavby budou shromažďovány tak, aby neznečišťovaly okolí a budou 

předány organizaci, která s těmito odpady má oprávnění nakládat. Potvrzení o předání odpadů 

organizaci bude předloženo na vyžádání odboru životního prostředí MěÚ Vsetín. 

4. Při provádění stavby dbát, aby bylo co nejméně narušeno hospodaření na zemědělských pozemcích, 

případné vzniklé škody budou hrazeny investorem na jeho náklady. Investor zajistí taková opatření, 

aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační 

kryt. Trasou nebudou dotčeny jiné pozemky náležící do ZPF, než jsou pozemky uvedené ve 

vyjádření č.j. MUVS-S 781/2014 OŽP.  Po ukončení stavby bude na pozemcích dotčených stavbou 

neprodleně provedena taková terénní úprava a biologická rekultivace, aby pozemky byly způsobilé 

k zemědělskému využití. Délka použití zemědělské půdy k nezemědělským úkonům nepřesáhne 1 

rok. V případě překročení této doby je nutno požádat o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle 

§ 9 odst. 6 zákona. 

5. Žadatel je povinen respektovat podmínky, stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků technické 

a dopravní infrastruktury, které jsou součástí ověřené grafické přílohy. 

6. Investor oznámí Povodí Moravy, provozu Valašské Meziříčí min. 5 pracovních dní předem zahájení 

prací v blízkosti toku Seninka. Po dokončení stavebních prací bude správci toku Seninka předáno 

zaměření skutečného provedení křížení DVT Seninka (výškový systém Balt p.v.). 

7. Při křížení vodních toků musí být dodržena ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vedení a komunikací 

s vodními toky. Správce toku si vyhrazuje právo zkontrolovat provedení křížení vodního toku, který 

je ve správě Lesů ČR s.p.  

8. Dle § 103 odst. 1, písm. e)  bod 5 stavebního zákona podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo 

distribuční soustavy elektřiny, včetně podpěrných bodů, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 

stavebního úřadu. 

9. Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního 

souhlasu.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 19.3.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno územní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými 

stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 15.4.2014 vyzván k doplnění žádosti a 

řízení bylo usnesením ze dne 15.4.2015 přerušeno. Dne 18.6.2014 žadatel svou žádost doplnil částečně a 

dne 24.6.2014 byly dodány scházející podklady. 

Stavební úřad dne 2.7.2014 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.  

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona byli o zahájení řízení uvědoměni veřejnou 

vyhláškou, která byla na úřední desce: 
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Obecního úřadu Horní Lideč                 vyvěšena dne: 7.7.2014                   sejmuta dne: 23.7.2014 

Obecního úřadu Lačnov                        vyvěšena dne: 7.7.2014                   sejmuta dne: 23.7.2014 

Obecního úřadu Lidečko                       vyvěšena dne: 7.7.2014                   sejmuta dne: 23.7.2014 

 

Stavební úřad při posouzení podkladů a stanovisek dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu 

s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona a že by mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem nebo zvláštními právními předpisy; že záměr žadatele je v rozporu se schválenou územně 

plánovací dokumentací a žádost rozhodnutím, vydaným dne 13.8.2014 pod sp.zn. SU-0667/2014-328/S, 

č.j. 1761/2014, zamítl. 

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti se navrhovatel odvolal a odvolací orgán svým rozhodnutím, 

vydaným dne 2.1.2015 pod č.j. 1377/2015, sp.zn. KUSP 65156/2014ÚP-Mor. zrušil rozhodnutí o 

zamítnutí žádosti a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Při novém 

projednání je správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí, vázán právním názorem odvolacího 

orgánu. 

Protože v průběhu odvolacího řízení došlo ke schválení nového územního plánu Obce Lačnov, žadatel 

předložil nové vyjádření orgánu územního plánování, kde je nově posouzen navrhovaný záměr z hlediska 

územního plánování.  

Stavební úřad oznámil dne 30.3.2015 pokračování územního řízení známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům, podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil 

lhůtu pro uplatnění námitek a závazných stanovisek. V dané lhůtě nebyly uplatněny námitky ani 

stanoviska. 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona byli o pokračování řízení uvědoměni 

veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce: 

Obecního úřadu Horní Lideč                 vyvěšena dne: 30.3.2015                  sejmuta dne: 15.4.2015 

Obecního úřadu Lačnov                        vyvěšena dne: 31.3.2015                  sejmuta dne: 16.4.2015 

Obecního úřadu Lidečko                       vyvěšena dne: 31.3.2015                  sejmuta dne: 17.4.2015 

 

 

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda záměr je v souladu: 

a) s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Územní plán Lačnov byl vydán formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce dne 

5.9.2014 usnesením č. 106/21 a nabyl účinnosti dne 23.9.2014. Dle tohoto územního plánu 

prochází navrhovaná trasa kabelového vedení VN katastrálním územím Lačnov přes plochy DS – 

plochy pro silniční dopravu, K – plochy krajinné zeleně, Z – plochy zemědělské a WT – plochy 

vodního toku. Plocha DS má jako přípustné využití i technickou infrastrukturu, plocha K, Z a WT 

má jako přípustné využití dopravní a technickou infrastrukturu, slučitelnou s hlavním využitím, 

z čehož vyplývá, že navržený záměr je v souladu s novým územním plánem Lačnov. 

Územní plán sídelního útvaru Lidečko byl schválen 11.7.1997 a závazná část byla vyhlášena 

obecně závaznou vyhláškou č. 5/97 s účinností od 8.9.1997. Změnou č. 3, která byla schválena 

dne 3.11.2000 a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001 s účinností od 

19.2.2001, byly změněny a doplněny pojmy ÚPN SÚ Lidečko.  

Výše uvedený záměr leží ve smyslu Článku 5 Vymezení pojmů odst. (8) obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2001 v neurbanizovaném (nezastavitelném) území. V neurbanizovaném území 

nesmí být v souladu s čl. 5 odst. (9) téže vyhlášky umisťovány a povolovány stavby s výjimkou 

pozemních komunikací a liniových staveb technického vybavení, meliorací, úprav vodních toků a 

využití energie vody.  

Za liniovou stavbu jsou považovány jak stavby podzemní, tak i nadzemní s převládající délkovou 

charakteristikou včetně jejich nutných doplňkových zařízení neliniového charakteru. 

Navrhovaný záměr je liniovou stavbou, kterou lze umístit v neurbanizovaném území a je tedy 

v souladu s územním plánem sídelního útvaru Lidečko. 
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b) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Stavebnímu úřadu byla předložena žádost na předepsaném formuláři vč. náležitostí, stanovených 

v příloze č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona 

si stavební úřad doklady prokazující vlastnické právo k pozemku a stavbě ověřil dálkovým 

přístupem a jsou součástí spisu. 

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území 

dotčené vlivy umisťované stavby nad rozsah pozemků, dotčených stavbou, neboť jak z vyjádření 

a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a 

vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti, svědčící o opaku. 

c) s požadavky zvláštních právních předpisů, stanovisky dotčených orgánů a s výsledkem řešení 

rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení 

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Vsetín, OŽP dne 15.4.2014 zn. MUVS-S 3768/2014 OŽP/Pr 

- MěÚ Vsetín, Koordinované stanovisko dne 16.4.2014 zn. MUVS-S 781/2014 OŽP/II-64-330.2 

- MěÚ Vsetín, OŽP, ochrana ZPF, dne 17.2.2014, zn. MUVS-S  781/2014 OŽP 

- Lesy ČR,s.p. Správa toků, dne 3.2.2014, zn. LCR006417/2014 

- ČEZ Distribuce,a.s. dne 24.2.2014, zn. 1063231616 

- Dtto  dne 6.2.2014, zn. 0100243159 

- ČEZ ICT Services, a.s., dne 6.2.2014 zn. 0200174201 

- Telefónica Czech Republic, a.s. dne 13.12.2013, č. 719430/13 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., dne 16.12.2013 zn. 5000876577 

- Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s., dne 17.12.2013 č. 1984/2013 

- Obec Lidečko dne 24.2.2014 č. 41/2014 

- Obec Lačnov dne 13.2.2014 č. oú 61/2014 

- Povodí Moravy,s.p.Brno dne 14.4.2014 zn. PM016335/2014-203/le  

- Ministerstvo dopravy dne 4.6.2014 zn. 116/2014-910-IPK/16 

- ŘSD ČR Brno dne 31.3.2014 zn. 000961/11300/2014 

- ŘSD ČR Správa Zlín dne 9.4.2014 zn. SZ/1398/14-ÚV 

- MěÚ Vsetín, odbor ÚP,SŘ a dopravy dne 16.3.2015 č. MUVS7175/2015OÚPSŘ-326.1/Nov 

 

 

Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené 

orgány. Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již 

nevyžadovaly úpravu záměru, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí.  

 

Označení účastníků územního řízení dle § 85 stavebního zákona: 

- dle § 85 odst. 1 písm. a) – ČEZ Distribuce, a.s. 

- dle § 85 odst. 1 písm. b) – Obec Lačnov, Obec Lidečko 

- dle § 85 odst. 2 písm. a) - AGROFYTO, spol. s r. o.; Jiří Buček; Radek Buček; Karel Janů;  Zdenka 

Psotová; Jiří Buček; František Fojtík; Alena Fojtíková; Rostislav Trčka; Josef Baránek; Ing. Miroslav 

Záhorec; Lesy ČR s.p., správa toků; Telefonica Czech Republic, a.s.; Vod.a kanalizace Vsetín, a.s., 

Povodí Moravy s.p. 

- dle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci pozemků parc.č. 2237/1, 2237/2, 2243, 2244/1, 2244/2, 2245, 

2246/1, 2251/2, 2253/1, 2254, 2255, 2257, 2287, 2288, 2289, 2290/5, 2291/6, 2293/13, 2293/17, 

2293/18, 2293/19, 2293/23, 2293/24, 2354/23, 2354/24, 2354/46, 2354/47, 2593/100, 2593/101, 3428 

v katastrálním území Lačnov 

- dle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci pozemků parc.č. 2627/1, 2630/1, 2630/2, 2718/1, 2732, 2733, 

2753, 2754, 2759, 2760, 2761, 2762/2, 2784, 2785, 2787, 2789, 4119/2 v katastrálním území Lidečko 

 

V průběhu územního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky ani připomínky. 
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d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude připojena na stávající technickou infrastrukturu energetické sítě vysokého napětí. Při 

stavbě bude použito místních komunikací a silnic, napojení jiných zdrojů v průběhu výstavby se 

neuvažuje.  

 

Stavební úřad na základě zrušení vydaného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání přehodnotil 

své stanovisko k podanému nesouhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR a následně Ministerstva dopravy a 

uvádí, že ministerstvo dopravy uplatňuje svá stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná 

stanoviska v územním řízení, týkající se řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Ředitelství 

silnic a dálnic ČR vyslovilo nesouhlas z důvodu kolize plánované stavby s koridorem budoucí rychlostní 

silnice R 49.  

Stanovisko Ministerstva dopravy není v tomto řízení závazným stanoviskem dotčeného orgánu ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona, neboť ve smyslu ust. § 40 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních 

komunikacích, v platném znění, ministerstvo dopravy uplatňuje stanovisko k územně plánovací 

dokumentaci závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic 

I.třídy. Vzhledem k tomu, že dotčení konkrétního řešení teprve výhledové (budoucí) rychlostní silnice R 

49 projednávaným záměrem nelze vůbec posoudit a příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, která se ohledně budoucího technického řešení této komunikace vyjádřila a na jejíž vyjádření se 

stanovisko Ministerstva dopravy ČR odkazuje, není účastníkem předmětného územního řízení a nemůže 

tedy v řízení uplatňovat námitky, nelze stanovisko tohoto ústředního orgánu veřejné správy mít v řízení 

za závazné stanovisko dotčeného orgánu. 

 

Po posouzení záměru dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stanovenými § 90 

stavebního zákona. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního 

plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými technickými 

požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, s požadavky 

zvláštních právních předpisů.  

  

 

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

výroku uvedených. 

 

 

Poučení účastníků: 

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

stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského 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. 

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 také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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 ode dne nabytí právní moci. 

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k 

jejich konzumaci. 
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Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad 

obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li 

realizace záměru již zahájena.  

 

 

 

 

Marie Struharňanská 

referent odboru výstavby a ÚP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona doručeno 

veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Horní Lideč, Lidečko a 

Lačnov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Obecního úřadu Horní Lideč. 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………… 

Sejmuto dne: ………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

Poplatek: 

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

výši 20000 Kč byl zaplacen. 

 

 

 

Obdrží: 

Obecní úřad Horní Lideč – k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 

rozhodnutí a o zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Lidečko a Lačnov – k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a 

sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 
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Účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona: 

- odst. 1 a odst. 2 písm. a) – (jednotlivě) 

ENPRO Energo s.r.o.,, IDDS: fv8sdau, která zastupuje ČEZ Distribuce, a.s. 

Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 

Obec Lačnov, IDDS: mpdbc9x 

AGROFYTO, spol. s r. o., IDDS: td6jv6r 

Jiří Buček, Nový Hrozenkov č.p. 551, 756 04  Nový Hrozenkov 

Radek Buček, Nový Hrozenkov č.p. 551, 756 04  Nový Hrozenkov 

Karel Janů, Lidečko č.p. 147, 756 12  Horní Lideč 

Zdenka Psotová, Lidečko č.p. 216, 756 12  Horní Lideč 

Jiří Buček, Lidečko č.p. 405, 756 12  Horní Lideč 

František Fojtík, Lidečko č.p. 14, 756 12  Horní Lideč 

Alena Fojtíková, Lidečko č.p. 14, 756 12  Horní Lideč 

Rostislav Trčka, Lačnov č.p. 53, 756 12  Horní Lideč 

Josef Baránek, Lačnov č.p. 52, 756 12  Horní Lideč 

Ing. Miroslav Záhorec, Lidická č.p. 1441/28, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 

Lesy ČR s.p., Krajské ředitelství Zlín, IDDS: e8jcfsn 

O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 

Vod.a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 

Povodí Moravy s.p., Hemy č.p. 21, 757 01  Valašské Meziříčí 1 

 

- odst. 2 písm. b) – (veřejnou vyhláškou) 

vlastníci pozemků parc.č. 2237/1, 2237/2, 2243, 2244/1, 2244/2, 2245, 2246/1, 2251/2, 2253/1, 2254, 

2255, 2257, 2287, 2288, 2289, 2290/5, 2291/6, 2293/13, 2293/17, 2293/18, 2293/19, 2293/23, 

2293/24, 2354/23, 2354/24, 2354/46, 2354/47, 2593/100, 2593/101, 3428 v katastrálním území 

Lačnov 

vlastníci pozemků parc.č. 2627/1, 2630/1, 2630/2, 2718/1, 2732, 2733, 2753, 2754, 2759, 2760, 2761, 

2762/2, 2784, 2785, 2787, 2789, 4119/2 v katastrálním území Lidečko 

 

 

 

 

 

Dotčené orgány:  
Městský úřad Vsetín, odbor ÚP,SŘ a dopravy, oddělení ÚP, IDDS: 75sb29d 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 

  

Ostatní: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Zlín, IDDS: zjq4rhz 

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO 

BOX 9-Praha, 110 15  Praha 1 

 

 


