
  

  
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 464, fax: 577 043 452 
761 90 Zlín e-mail: vladimir.storzer@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 

 
 
 
 

 

  

Odbor územního plánování 
a stavebního řádu 
Oddělení stavebního řádu 

Doručeno dle rozdělovníku 

    

    

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 

23. srpen 2021 Ing. Storzer Vladimír KUZL  50229/2021 KUSP 49629/2021 ÚP-S 

 
 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní 
orgán“) obdržel odvolání, které podal Pavel Hyžák, nar. 12. 10. 1971, Lidečko 412, 756 12  Lidečko (dále 
jen „odvolatel“), proti rozhodnutí Obecního úřadu Horní Lideč, odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“) 
vydanému dne 11. 5. 2021 pod č.j. 1144/2021. Tímto rozhodnutím stavební úřad k žádosti společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 
kterou zastupuje společnost ARPEX MORAVA s.r.o., IČO 26809559, se sídlem Teslova 873/2, Přívoz, 
702 00  Ostrava 2 (dále jen „žadatel“), podle ust. § 79 a § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 
ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) rozhodl o umístění 
stavby  
 

"EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" 
 

 
na pozemcích parc. č. 2456/44, 2535, 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko (dále též "stavba" či 
“záměr“).  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu 
tak, že podané odvolání odvolatele ze dne 4. 6. 2021 
   

z a m í t á  
 
a rozhodnutí stavebního úřadu č.j. 1144/2021 ze dne 11. 5. 2021  
 

p o t v r z u j e. 
 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín 
Ing. Petr Gargulák, nar. 10. 8. 1981, Lidečko 521, 756 12 Lidečko 
Bc. Jitka Garguláková, nar. 20. 8. 1981, Lidečko 521, 756 12 Lidečko 
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Ing. Vojtěch Grygar, nar. 29. 12. 1986, Okružní 4735, 760 05 Zlín 
Mgr. Kateřina Grygarová, nar. 26. 5. 1986, Lidečko 10, 756 12 Lidečko 
František Havelka, nar. 12. 8. 1952, Lidečko 434, 756 12 Lidečko 
Zdeňka Havelková, nar. 29. 1. 1954, Lidečko 434, 756 12 Lidečko 
Pavel Hyžák, nar. 12. 10. 1971, Lidečko 412, 756 12 Lidečko 
Miroslav Kocůn, nar. 19. 4. 1955, Okružní 459, 755 01 Vsetín 
Josef Švirák, nar. 30. 4. 1958, Lidečko 10, 756 12 Lidečko 
Michaela Šviráková, nar. 4. 7. 1977, Lidečko 545, 756 12 Lidečko 
Ing. Karel Zádrapa, nar. 24. 6. 1963, Lidečko 291, 756 12 Lidečko 
Obec Lidečko, IČO 00304042, Lidečko 467, 756 12 Lidečko 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
GasNet Služby s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
 

Odůvodnění: 

Z předloženého spisu bylo zjištěno, že dne 4. 11. 2020 žadatel, v zastoupení společnosti ARPEX 
MORAVA s.r.o., na podkladě plné moci ze dne 11. 2. 2019, podal na stavební úřad žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" na pozemcích parc. č. 2456/44, 
2535, 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko.  

Dne 13. 11. 2020 stavební úřad oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení 
územního řízení na stavbu "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" na pozemcích parc. č. 2456/44, 
2535, 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko a současně pro seznámení se s podklady 
rozhodnutí, uplatnění závazných stanovisek dotčenými orgány a námitek účastníků řízení stanovil lhůtu 
15 dnů od doručení tohoto oznámení. Dotčené orgány a účastníky řízení stavební úřad poučil, že 
k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží. Stavební úřad rovněž poučil 
účastníky řízení o nezbytných náležitostech obsahu podaných námitek.  
Oznámení o zahájení řízení stavební úřad doručil účastníkům hlavním tj. účastníkům vymezeným v ust. 
§ 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě a dalším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 

Ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, dne 18. 11. 2020 se odvolatel seznámil s podklady pro 
rozhodnutí a následně dne 1. 12. 2020 předložil námitky, v nichž nesouhlasil s umístěním stavby na 
vozové polní cestě z důvodu možnosti akumulace a nebezpečí zaplavení RD Lidečko č.p. 8, a dále 
upozornil na nedostatky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

Dne 15. 12. 2020 stavební úřad svým usnesením č.j. 3151/2020 přerušil územní řízení a téhož dne 
15. 12. 2020 vyzval žadatele, aby ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2021 doplnil žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby o úplnou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, včetně aktuálních příloh. 
Usnesení č.j. 3151/2020 nabylo právní moci dne 19. 1. 2021. 

Dne 28. 1. 2021 a 26. 2. 2021 žadatel požádal stavební úřad o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad žádostem vyhověl  a lhůtu pro doplnění podkladů 
prodloužil do 28. 2. 2021 a následně do 31. 3. 2021. 

Po doplnění požadovaných podkladů dne 12. 4. 2021 stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení o 
pokračování územního řízení a pro seznámení s podklady rozhodnutí stanovil lhůtu deseti dnů od 
doručení tohoto oznámení.  

Ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, dne 19. 4. 2021 se odvolatel seznámil s podklady pro rozhodnutí 
a následně dne 26. 4. 2021 předložil námitky, v nichž nesouhlasil s umístěním stavby z důvodu ohrožení 
srážkovou vodou svedenou pískovým obsypem kolem kabelu jako drenáží, kdy v projektové dokumentaci 
nejsou navržena opatření, která by tomu zabránila.  

Dne 11. 5. 2021 stavební úřad vydal rozhodnutí č.j. 1144/2021, kterým k žádosti žadatele rozhodl o 
umístění stavby "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" na pozemcích parc. č. 2456/44, 2535, 2546/2 
a 2602/3 v katastrálním území Lidečko a stanovil podmínky pro umístění stavby. 
Stavební úřad své rozhodnutí odůvodnil tím, že v územním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy; stavba je v souladu s požadavky na dopravní 
a technickou infrastrukturu, stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury byla 
zapracována do podmínek rozhodnutí; stavba je v souladu s územním plánem a dotčený orgán ke stavbě 
vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko. V odůvodnění svého rozhodnutí se stavební úřad 
vyjádřil k námitkám odvolatele. 

Dne 4. 6. 2021 podal odvolatel proti shora uvedenému rozhodnutí odvolání, v němž uvedl, že: 
- není jednoznačně určeno, kdo je zodpovědný za projektovou dokumentaci; 
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- jako vlastníka pozemků parc. č. st. 958, st. 25, 2547/1, 2547/3 a 2550/4 v katastrálním území Lidečko 

a stavby RD č.p. 8 odvolatele trápí nebezpečí zaplavení těchto pozemků a stavby; 
- výkres C.3 - Situace montáže neobsahuje výškopis, na jehož základě by byla určena opatření na 

ochranu před srážkovými vodami při realizaci a dokončení stavby; 
- po realizaci stavby bude kabelové vedení s pískovým obsypem plnit funkci drenáže, přičemž není 

navrženo žádné opatření pro odvádění naakumulovaných vod; 
- vzhledem k velkému spádu k nemovitostem odvolatele může docházet k zaplavení; 
- stavební úřad měl požadovat doplnění nutných opatření do předložené projektové dokumentace. 

Stavební úřad v souladu s ust. § 86 odst. 2 správního řádu dne 14. 6. 2021 zaslal stejnopis podaného 
odvolání všem účastníkům řízení, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu ve 
lhůtě do 10 dnů od dne doručení tohoto oznámení vyjádřili. Této možnosti žádný z účastníků řízení 
nevyužil a k odvolání se nevyjádřil. 

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle § 87 
správního řádu, dne 21. 7. 2021 předal spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu 
k rozhodnutí. Stavební úřad navrhl, aby odvolací správní orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí 
potvrdil. 

Odvolací správní orgán se v prvé řadě zabýval otázkou, zda se jedná o odvolání řádné. Dle ust. § 81 
odst. 1 správního řádu, může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon nestanoví 
jinak. Odvolací správní orgán zjistil, že odvolání bylo podáno Pavlem Hyžákem, podílovým vlastníkem 
pozemku parc. č. 2546/2 (ostatní plocha, neplodná půda, výměra 7806 m2) v katastrálním území Lidečko, 
na němž má být požadovaný záměr uskutečněn, který má podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona postavení účastníka řízení. Rozhodnutí o umístění stavby bylo odvolateli oznámeno dne 
31. 5. 2021 a odvolání podal dne 4. 6. 2021. Odvolání bylo podáno v souladu s ust. § 86 odst. 1 
správního řádu u správního orgánu (stavebního úřadu), který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání bylo 
doručeno stavebnímu úřadu ve lhůtě stanovené ust. § 83 odst. 1 správního řádu, tedy v zákonem 
stanovené lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. S ohledem na předešlé odvolací správní orgán 
konstatuje, že se jedná o odvolání řádné. 

Odvolací správní orgán následně přezkoumal napadené rozhodnutí tak, jak ukládá ust. § 89 odst. 2 
správního řádu, tedy přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad 
napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, nepřihlížel.  

K dané věci odvolací orgán uvádí následující: 

Podle ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona, umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 
užívání na území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu, nestanoví-li stavební zákon jinak. 

Podle ust. § 79 stavebního zákona, rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje 
navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

Podle ust. § 87 stavebního zákona oznámí stavební úřad zahájení územního řízení a k projednání 
žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního 
jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu 
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li 
stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené 
orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení územního 
řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o 
řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a 
další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, 
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a)  
stavebního zákona.  

Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat 
podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také 
připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 
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V územním řízení stavební úřad podle ust. § 90 odst. 1 stavebního zákona posuzuje, zda je záměr 
žadatele v souladu s požadavky  
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území,  
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Podle ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona, územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený 
záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, 
zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, 
při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování 
prováděcí dokumentace stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být 
delší, než stanoví tento zákon. 

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) bodu 1. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 458/2000 Sb.“), se distribuční soustavou rozumí vzájemně propojený soubor vedení a 
zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí 
přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV 
nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně 
systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně 
elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., se přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a 
distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie uskutečňují ve veřejném zájmu. 
Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve 
veřejném zájmu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční 
soustavy, zásobníků plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného 
k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě pozemku a zařízení vyvlastnit podle 
vyvlastňovacího zákona. 

Provozovatel distribuční soustavy podle ust. § 25 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., má právo 
v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení 
distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení.  

Předložená žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 4. 11. 2021 byla podána na 
předepsaném formuláři dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Obsahuje kromě obecných náležitostí 
podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na nichž 
se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
pozemkům, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena.  
Žadatel ke všem pozemkům, na nichž má být stavba umístěna a provedena nemá vlastnické právo, 
smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu.  
Žadatel k žádosti přiložil doklady o právu provést stavbu: 
- smlouvu ze dne 14. 9. 2020 sepsanou s Františkem Havelkou a Zdeňkou Havelkovou, podílovými 

vlastníky pozemku parc. č. 2546/2 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníků 
pozemku vyznačený na situačním výkresu dokumentace; 

- smlouvu ze dne 3. 9. 2020 sepsanou s Mgr. Kateřinou Švirákovou (Grygarovou), podílovým 
vlastníkem pozemku parc. č. 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas 
vlastníka pozemku vyznačený na situačním výkresu dokumentace; 

- smlouvu ze dne 7. 9. 2020 sepsanou s Michaelou Švirákovou, podílovým vlastníkem pozemku parc. 
č. 2546/2 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníka pozemku vyznačený na 
situačním výkresu dokumentace; 

- smlouvu ze dne 3. 9. 2020 sepsanou s Josefem Švirákem, podílovým vlastníkem pozemku parc. č. 
2546/2 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníka pozemku vyznačený na 
situačním výkresu dokumentace; 

- smlouvu ze dne 3. 9. 2020 sepsanou s Ing. Vojtěchem Grygarem, podílovým vlastníkem pozemku 
parc. č. 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníka pozemku 
vyznačený na situačním výkresu dokumentace; 

- smlouvu ze dne 31. 8. 2020 sepsanou s Petrem Gargulákem a Jitkou Gargulákovou, podílovými 
vlastníky pozemku parc. č. 2546/2 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníků 
pozemku vyznačený na situačním výkresu dokumentace; 



Č.j. KUZL  50229/2021 str. 5 

 
- smlouvu ze dne 20. 9. 2020 sepsanou s Miroslavem Kocůnem, podílovým vlastníkem pozemku parc. 

č. 2546/2 v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníka pozemku vyznačený na 
situačním výkresu dokumentace; 

- smlouvu ze dne 24. 9. 2020 sepsanou s Obcí Lidečko, vlastníkem pozemku parc. č. 2535 a 2456/44 
v katastrálním území Lidečko, jejíž přílohou je souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním 
výkresu dokumentace. 

Žadatel k žádosti nepřipojil smlouvu či doklad o právu provést stavbu, sepsanou se všemi podílovými 
vlastníky, na pozemcích parc. č. 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko, respektive souhlas 
těchto osob s umístěním a realizací stavby na těchto pozemcích, neboť v souladu s ust. § 184a odst. 3 
stavebního zákona, souhlas vlastníků pozemků, na nichž se má požadovaný záměr uskutečněn se 
k žádosti o vydání rozhodnutí nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemkům nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.  

Účel vyvlastnění je dán podle zvláštního zákona, v tomto případě dle energetického zákona 
č. 458/2000 Sb. 

Výše citované ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. stanoví, že distribuce elektřiny se 
uskutečňuje ve veřejném zájmu a pro stavbu, která je součástí přenosové, přepravní a distribuční 
soustavy, lze vlastnické právo k pozemku vyvlastnit podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (vyvlastňovací zákon), (dále jen „zákon 
č. 184/2006 Sb.“). Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 458/2000 Sb. definuje distribuční 
soustavu elektrické energie a v podstatě opakuje, že distribuční soustava je zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

Podle ust. § 25 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., provozovatel distribuční soustavy má právo 
v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení 
distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení. Uvedené ustanovení 
zakotvuje právo provozovatele distribuční soustavy zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech 
zařízení distribuční soustavy za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Tímto zvláštním zákonem je 
stavební zákon, provozovatel distribuční soustavy musí pro realizaci citovaného oprávnění nejprve splnit 
podmínky stavebního zákona, tedy zejména dosáhnout vydání územního rozhodnutí.  

K tomu, aby provozovatel distribuční soustavy získal právo zřídit na cizí nemovitosti zařízení distribuční 
soustavy nebo ji např. přetnul vodičem, nepostačuje samotný zákon č. 458/2000 Sb. a rozhodnutí 
provozovatele distribuční soustavy, ale je třeba získat příslušný soukromoprávní titul. Tím bude smlouva 
s vlastníkem pozemku nebo rozhodnutí o omezení vlastnického práva dle zákona č. 184/2006 Sb. Tomu 
odpovídá znění ust. § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., podle něhož provozovatel distribuční soustavy 
je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené 
v odst. 3 písm. e) č. 458/2000 Sb., a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není 
znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě 
s ním a jsou dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního 
právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční 
soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 
Zákon č. 458/2000 Sb. upřednostňuje dohodu provozovatele distribuční soustavy a vlastníka dotčené 
nemovitosti. Teprve pokud není dosažení dohody z objektivních příčin možné, může provozovatel 
distribuční soustavy přistoupit k podání návrhu na zřízení věcného břemene u příslušného 
vyvlastňovacího úřadu. Vyvlastňovací úřad v takto zahájeném řízení zkoumá, zda jsou splněny podmínky 
pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle zákona o vyvlastnění. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úřad v územním řízení zkoumá základní podmínky pro 
vyvlastnění, tedy zda je pro konkrétní navrhovanou stavbu dán stavebním zákonem nebo jiným zvláštním 
zákonem vyvlastňovací titul v tom smyslu, že pro daný účel zákon připouští možnost pozemek i 
vyvlastnit, resp. možnost zřízení věcného břemene rozhodnutím vydaným v řízení o vyvlastnění pro 
případ, že nelze téhož dosáhnout smlouvou s vlastníkem pozemku. V projednávané věci je tedy 
rozhodující, zda se v posuzovaném případě jedná o stavbu distribuční soustavy ve smyslu zákona 
č. 458/2000 Sb.  

Podle části B. Souhrnné technické zprávy, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
zpracované společností ARPEX MORAVA s.r.o., jejíž správnost ověřil autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby Ing. Miroslav Hruška, ČKAIT 1100140 a autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 
staveb Ing. Jiří Horák, ČKAIT 1102406, předmětem řízení je liniová energetická stavba zemního 
kabelového vedení řešící posílení stávající sítě NN z důvodu napojení nového odběrného místa; stavba 
bude užívána jako technická infrastruktura distribuce elektřiny nízkého napětí, v trvalém provozu.  
V daném případě se tedy jedná o zemní kabelové vedení s příslušenstvím, které bude sloužit k zajištění 
distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky ve vlastnictví provozovatele distribuční 
soustavy. 
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Předmětná stavba "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" na pozemcích parc. č. 2456/44, 2535, 
2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko bude sloužit žadateli k rozšíření stávající sítě NN, jako 
součást distribuční soustavy. 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. provozuje distribuční energetickou soustavu za účelem zajištění 
distribuce elektřiny širokému okruhu odběratelů, a to každému, kdo požádá o připojení k distribuční 
soustavě (§ 25 odst. 10 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb.)  Zákon č. 458/2000 Sb. proto tuto činnost 
definuje jako provoz ve veřejném zájmu (§ 2 odst. 2, § 3 odst. 2). Žadateli, společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. k této činnosti byla udělena licence, která je evidovaná u Regulačního energetického úřadu pod 
č.j. 121015583, která je veřejně dostupná na stránkách Regulačního energetického úřadu včetně výčtu 
katastrálních území na které se licence vztahuje. 

Žadatel nemusel k žádosti přikládat souhlasy osob dle ust. § 184a stavebního zákona (Není-li žadatel 
vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný 
stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.), neboť 
pozemky pro stavbu lze vyvlastnit (ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona). 

Žadatel dále k žádosti připojil koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vsetín, odboru 
územního plánování, stavebního řádu a dopravy pod č.j. MUVS 22326/2021 OŽP ze dne 8. 3. 2021, 
rovněž stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 
a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Žadatel také k žádosti připojil 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, vypracovanou společností ARPEX MORAVA s.r.o., jejíž 
správnost ověřil autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Ing. Miroslav Hruška, ČKAIT 1100140 
a autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Jiří Horák, ČKAIT 1102406, ve dvou 
vyhotoveních, která obsahuje části A až D dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 
je přizpůsoben druhu a významu stavby a podmínkám v území. Odvolací správní orgán dospěl k závěru, 
že žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby včetně připojených podkladů, obsahuje 
náležitosti dle ust. § 86 odst. 2 stavebního zákona, byla dostačující k projednání záměru žadatele v 
územním řízení, tedy že žadatel doložil všechny podklady potřebné k vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby. 

Podle připojené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracované společností ARPEX 
MORAVA s.r.o., předmětem územního řízení je liniová stavba distribučního vedení elektřiny: rozšíření 
distribuční sítě za účelem napojení nového odběrného místa - "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" 
na pozemcích parc. č. 2456/44, 2535, 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko, která obsahuje 
zemní kabelové vedení navržené prodloužením kabelové smyčky 2xAYKY 4x70 půdorysné délky 78 m 
a skutečné délky 83 m, naspojkované na stávající zemní kabel NN na pozemku parc. č. 245644 a bude 
pokračovat severovýchodním směrem do nové jistící skříně X43/SS100 na pozemku parc. č. 2602/3 vše 
v katastrálním území Lidečko. Pojistková skříň X43/SS100 bude umístěna na společné hranici pozemků 
parc. č. 2546/2, 2602/3 v katastrálním území Lidečko tak, aby byla trvalé přístupná. Kabel povede v zemi 
v plastové chráničce Copoflex obsypané prosévanou zeminou. Hloubka výkopu pod nezpevněnou 
komunikací je navržena 1,2 m a pod travnatou plochou 0,8 m. 
Ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. podzemního kabelu vedení do 110 kV je vymezeno 1 m po 
obou stranách krajního kabelu a vznikne po uložení vedení distribučního vedení elektřiny. 

Liniové stavby patří do skupiny zvláštních staveb a nevztahuje se na ně ustanovení dle ČSN 730802 o 
požární bezpečnosti stavebních objektů. 
Liniová stavba distribučního vedení elektřiny nemá hygienické požadavky na stavby a na pracovní a 
komunální prostředí, není zdrojem hluku, vibrací ani prašnosti. 
Podle předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí navržené rozvodné zařízení vyhovuje 
základním charakteristikám vnějších vlivů dle PNE 330000-2 působících na rozvodná zařízení distribuční 
soustavy. 

Podle části B. Souhrnné technické zprávy předložené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" na pozemcích parc. č. 2456/44, 2535, 2546/2 
a 2602/3 v katastrálním území Lidečko je navržena v souladu s územním plánem obce Lidečko; pozemky 
dotčené stavbou se podle územního plánu nachází v plochách veřejných prostranství (P), bydlení 
individuální (BI), a bydlení hromadné (BH) na nichž je přípustné využití slučitelné s hlavním využitím. 
Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. 
Odvolací správní orgán podle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ověřil, že 
předmětný záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování; tedy předmětná stavba je v 
souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, Územním plánem Lidečko vydaným opatřením 
obecné povahy dne 8. 6. 2017, s nabytím účinnosti dne 24. 6. 2017, (dále též „územní plán“).  
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Stavba podle výkresové části územního plánu se nachází v zastavěném území a v zastavitelném území, 
navržena do: BI - plochy bydlení individuální, BH – plochy hromadného bydlení a P – plochy veřejných 
prostranství. 
Podle textové části územního plánu přípustným využitím uvedených ploch je dopravní a technická 
infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Liniová energetická stavba zemního kabelového vedení je 
stavbou technické infrastruktury slučitelnou s hlavním využitím výše uvedených ploch, je v souladu 
s přípustným využitím dotčených ploch a je v souladu s koncepcí energetiky stanovenou územním 
plánem. Tedy předmětná stavba není v rozporu s územním plánem obce Lidečko.  
Předmětnou podzemní liniovou energetickou stavbou nedojde k narušení charakteru lokality, ani 
k dotčení požadavků na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Po její realizaci 
budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.  

Podzemní liniová energetická stavba je umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na stávající 
distribuční soustavu, to je na síť technické infrastruktury. Stavba nevyžaduje napojení na pozemní 
komunikace. Umístění stavby na výše uvedených pozemcích nezmění stávající připojení staveb na 
pozemní komunikace, ani požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. 
Stavba nebude přesahovat na sousední pozemky, ani neznemožní zástavbu na sousedních pozemcích.  

Obecní úřad Lidečko jako příslušný silniční správní úřad ve vyjádření č.j. Li 404/2021 ze dne 13. 4. 2021 
souhlasil s vydáním územního rozhodnutí dle předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

Tedy umístění stavby plní obecné požadavky na umisťování staveb stanovené v ust. § 23 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“). 

Podle ust. § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., rozvodná energetická vedení a vedení elektronických 
komunikací se zastavěném území obcí umísťují pod zem. Tedy záměr žadatele umístit liniovou 
energetickou stavbu pod zem plní i zvláštní požadavky na umisťování staveb, dle ust. § 24 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 
hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. Odstupy dále umožňují 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami. Tedy umístění podzemní liniové energetické stavby plní 
požadavky na vzájemné odstupy staveb, dle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Podle dokumentace předložené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, požadavky při 
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, jako souběh nebo křížení, jsou dodrženy normové 
hodnoty dle normy ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu, neboť umístění trasy kabelů na pozemcích 
s ochranou zemědělského půdního fondu bude ukončeno do jednoho roku od zahájení zemních prací. 
Dotčený orgán Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu dle § 13 odst. 1, písm. a), § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 334/1992 Sb.“) 
v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 8. 3. 2021 se stavbou souhlasil. 

Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ ICT services, a.s., TelcoPro Services, a.s., jsou součástí 
dokladové části dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a požadavky na ochranu 
stávající technické infrastruktury byly do dokumentace zapracovány. Odvolací správní orgán ověřil, že 
stavební úřad podmínkou č. 2 svého rozhodnutí stanovil, že žadatel je povinen respektovat podmínky 
stanovené ve vyjádřeních vlastníků technické infrastruktury. 

Předložené podklady vyhovují požadavkům dotčeného orgánu Městského úřadu Vsetín, odboru životního 
prostředí, odboru územního plánování a stavebního řádu, který v koordinovaném závazném stanovisku 
č.j. MUVS 22326/2021 OŽP ze dne 8. 3. 2021 se stavbou souhlasil. Tedy stavební úřad postupoval ve 
vzájemné součinnosti s dotčeným orgánem chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. 
Městský úřad Vsetín, jako příslušný dotčený orgán státní správy vydal k předložené dokumentaci stavby 
dle ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu žadateli souhlasné 
koordinované závazné stanovisko.  

Odvolací správní orgán konstatuje, že stavební úřad postupoval v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního 
zákona, a dne 13. 11. 2020 oznámil zahájení územního řízení jemu známým účastníkům řízení a 
dotčenému orgánu. V souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona doručoval stavební úřad oznámení o 
zahájení řízení a další úkony v řízení postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu (V řízení s velkým 
počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 5 správního 
řádu, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří 
jsou správnímu orgánu známí; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě). Dotčeným orgánům a 
obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle 
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§ 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona. Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, mohl upustit ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona 
od ústního jednání. Pro seznámení s podklady rozhodnutí a vyjádření se k nim stavební úřad stanovil 
dostatečně dlouhou lhůtu, která nebyla kratší než patnáct dnů, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit 
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. V oznámení stavební úřad 
účastníky řízení a dotčené orgány upozornil, že k námitkám o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního plánu, se nepřihlíží, účastníci řízení mohli své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány 
své stanoviska, uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě s tím, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Stavební úřad také splnil poučovací 
povinnost, když v oznámení o zahájení řízení upozornil, že k námitkám, které překračují rozsah 
stanovený v ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

Stavební úřad nemůže ovlivnit, zda účastníci řízení podají či nepodají proti záměru žadatele námitky, ale 
přihlíží pouze k takovým námitkám, které byly podány účastníkem řízení, včas a směřují proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je právo namítajícího přímo dotčeno, a případně směřují proti 
požadavkům dotčených orgánů, to vše za předpokladu, že je jimi přímo dotčeno vlastnické právo 
namítajícího.   

Námitky odvolatele uplatněné v průběhu územního řízení, o kterých nedošlo k dohodě mezi účastníky 
řízení,  stavební úřad, v souladu s ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona, posoudil na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek a technických norem, neboť žádná z předložených 
námitek nepřesahovala rozsah působnosti stavebního úřadu. Na stranách 7 až 11 v odůvodnění svého 
rozhodnutí stavební úřad informoval o tom, jak se s námitkami vypořádal.  

Stavební úřad v územním řízení o umístění předmětné stavby posoudil podle ust. § 90 stavebního 
zákona záměr žadatele. Odvolací orgán ověřil, že stavební úřad v jím vedeném řízení postupoval řádně 
dle příslušných ustanovení stavebního zákona, přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby a připojené podklady a zjistil, že stavbu lze podle nich umístit.  

Podzemní liniová energetická stavba elektrického vedení je stavba, která dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) 
bodu 5. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, proto stavební úřad ve výroku 
svého rozhodnutí stanovil také podmínky pro přípravu a realizaci záměru. 

Odvolací správní orgán ověřil, že rozhodnutí stavebního úřadu obsahuje výrokovou část, odůvodnění 
a poučení účastníků.  Ve výrokové části je uvedeno řešení otázky, která byla předmětem řízení, právní 
ustanovení, podle něhož stavební úřad rozhodoval a označení účastníků podle § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu. Účastníky řízení stavební úřad v napadeném rozhodnutí dostatečně identifikoval. 
V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad uvedl důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se stavební úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. V souladu 
s ust. § 68 odst. 5 správního řádu obsahuje napadené rozhodnutí i řádné poučení účastníků řízení 
o možnosti podat proti vydanému rozhodnutí odvolání s poučením v jaké lhůtě a u kterého správního 
orgánu se odvolání podává.  

Účastníci řízení - další dotčené osoby jsou identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, (§ 87 odst. 3 stavebního zákona); což jsou osoby 
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemku st. 934 v katastrálním území Lidečko.  

K námitkám odvolatele uvedeným v odvolání správní odvolací orgán zaujal následující stanovisko: 

K předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí stavební úřad na desáté straně 
v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že byla zpracována společností ARPEX MORAVA s.r.o., jejíž 
správnost ověřil autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Ing. Miroslav Hruška, ČKAIT 1100140 
a autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Jiří Horák, ČKAIT 1102406. Odvolací 
správní orgán dále uvádí, že podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 27425, volně přístupného na internetu, společnost ARPEX MORAVA s.r.o. má předmět 
podnikání také projektovou činnost ve výstavbě; tedy zpracovala dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí, která dle ust. § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, obsahuje: průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část. Správnost dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí ověřili Ing. Miroslav Hruška, ČKAIT 1100140 a Ing. Jiří Horák, ČKAIT 
1102406, každý svou část v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena 
autorizace. Tedy za správnost části dokumentace týkající se oboru pozemní stavby odpovídá 
Ing. Miroslav Hruška, ČKAIT 1100140 a za část dokumentace týkající se technologického zařízení staveb 
odpovídá Ing. Jiří Horák, ČKAIT 1102406. Podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“), autorizovaná osoba odpovídá 
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za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena 
autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena. 

K namítanému zaplavení pozemků parc. č. st. 958, st. 25, 2547/1, 2547/3 a 2550/4 v katastrálním území 
Lidečko a stavby RD č.p. 8 v Lidečku stavební úřad na osmé a jedenácté straně v odůvodnění svého 
rozhodnutí uvedl, že podle předložené dokumentace předmětná stavba nebude mít negativní vliv na 
odtokové poměry, neboť není umísťována v záplavovém území; v předloženém výkresu situace širších 
vztahů rozsah dotčení umísťované stavby nepřekračuje svým rozsahem na pozemky a rodinný dům 
odvolatele; stavbou nedojde k narušení stávajícího hydrogeologického stavu. Odvolací správní orgán 
dále uvádí, že podle mapy Lidečka, volně přístupné na internetu, sklon stávajícího terénu v místě 
navržené stavby směrem k nemovitostem odvolatele je maximálně 6%, s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
kabelové vedení není spádováno, při provádění stavby bude dno výkopu kopírovat stávající terén a po 
dokončení stavby bude terén opět uveden do původního stavu, ke změně sklonu stávajícího terénu, ani 
při provádění stavby, nedojde.  
Předmětem územního řízení bylo umístění liniové stavby kabelového vedení, nikoliv opatření 
zamezujících zaplavení okolních pozemků a staveb; stavební úřad je záměrem žadatele vázán. I když je 
stavební úřad vázán záměrem žadatele, není vyloučeno, aby stanovenými podmínkami byly požadovány 
menší odchylky od předložené dokumentace, respektive od navrženého technického řešení stavby, 
nemůže však jít o takové zásahy stavebního úřadu, kterými by požadoval provedení opatření  zamezující 
zaplavení okolních pozemků a staveb, když umístěním a provedením stavby se stávající sklon terénu 
nemění. 

K výkresu číslo C.3 - Situace montáže, předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
odvolací správní orgán uvádí, že  rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace je přizpůsoben druhu a 
významu stavby a podmínkám v území. Při pokládání kabelové vedení není vyžadováno dodržení sklonu, 
proto ani uvedení výškopisu stávajícího terénu není požadováno, neboť po dokončení stavby bude terén 
uveden do původního stavu. Předložená dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
doplněná v průběhu územního řízení je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou v ní řešeny obecné 
požadavky na výstavbu. 

K námitce, že realizaci stavby bude kabelové vedení s pískovým obsypem plnit funkci drenáže, přičemž 
není navrženo žádné opatření pro odvádění naakumulovaných vod, odvolací správní orgán uvádí, že 
podle předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí kabel AYKY 4x70 bude uložen 
v plastové chráničce Copoflex obsypané prosévanou zeminou; chránička Copoflex v žádném případě 
neplní technické požadavky na drenáže a prosévaná zemina neplní parametry pískového obsypu, neboť 
chránička podzemní vody neakumuluje ani neodvádí a dále obsyp chráničky z prosévané zeminy není 
dostatečně propustný – obsahuje velmi jemné frakce. Nezbývá než konstatovat, že uložení liniové stavby, 
kabelového vedení neplní funkci drenáže a neumožňuje naakumulování vod. 

K spádu terénu směrem k nemovitostem odvolatele a k požadavku na provedení opatření proti zaplavení 
odvolací správní orgán uvádí, že prováděním a provedením stavby kabelového vedení se odtokové 
poměry v území nezmění. Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad 
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) podle § 104 odst. 
9 zákona č. 254/2001 Sb. vydal v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 8. 3. 2021 k záměru 
souhlasné závazné stanovisko, neboť posuzovaný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem 
č. 254/2001 Sb. Tedy z důvodu provádění či provedení stavby kabelového vedení nedojde ke změně 
stávajícího sklonu terénu a proto v souvislosti s předmětnou stavbou stavební úřad nemůže žadateli 
nařídit provedení opatření proti zaplavení okolních pozemků.   

K namítanému nesouhlasu odvolatele s umístěním stavby "EL. vedení NN Lidečko, p.č. 2602/3 NNk" na 
pozemcích parc. č. 2456/44, 2535, 2546/2 a 2602/3 v katastrálním území Lidečko, jako vlastníka podílu 
6/48 pozemku parc. č. 2546/2 v katastrálním území Lidečko,  odvolací správní orgán uvádí, že k žádosti 
o vydání územního rozhodnutí ze dne 4. 11. 2020 žadatel souhlas vlastníků pozemků dokládat nemusí, 
neboť podle ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona, souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných 
práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění 
zákonem.  

Podle ust. § 25 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., provozovatel distribuční soustavy má právo 
v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení 
distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení. Uvedené ustanovení 
zakotvuje právo provozovatele distribuční soustavy zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech 
zařízení distribuční soustavy za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Tímto zvláštním zákonem je 
stavební zákon, provozovatel distribuční soustavy musí pro realizaci citovaného oprávnění nejprve splnit 
podmínky stavebního zákona, tedy zejména dosáhnout vydání územního rozhodnutí.  
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K tomu, aby provozovatel distribuční soustavy získal právo zřídit na cizí nemovitosti zařízení distribuční 
soustavy nebo ji např. přetnul vodičem, nepostačuje samotný zákon č. 458/2000 Sb. a rozhodnutí 
provozovatele distribuční soustavy, ale je třeba získat příslušný soukromoprávní titul, kterým jak odvolací 
správní orgán již výše v textu na str. 5 uvedl, bude smlouva s vlastníkem pozemku nebo rozhodnutí o 
omezení vlastnického práva dle zákona č. 184/2006 Sb. 

Odvolací správní orgán dále uvádí, že stavbu nelze provést jen na základě územního rozhodnutí bez 
odpovídajícího práva k pozemkům, na nichž má být provedena. Stavební úřad v územním řízení zkoumá 
základní podmínky pro možnost vyvlastnění, tedy zda je pro konkrétní navrhovanou stavbu dán 
stavebním zákonem nebo jiným zvláštním zákonem vyvlastňovací titul v tom smyslu, že pro daný účel 
zákon připouští možnost pozemek i vyvlastnit, respektive možnost zřízení věcného břemene rozhodnutím 
vydaným v řízení o vyvlastnění pro případ, že nelze téhož dosáhnout smlouvou s vlastníkem pozemku. 
Zkoumat konkrétní podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemkům dle ust. § 3 až 5 zákona 
č. 184/2006 Sb., nepřísluší stavebnímu úřadu v územním řízení, ale vyvlastňovacímu úřadu v následném 
řízení vedeném dle zákona č. 184/2006 Sb. Podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., vyvlastnění je 
přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení 
tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, 
je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou 
nebo jiným způsobem. 

Odvolací správní orgán nedošel k závěru podle § 90 odst. 1 správního řádu, že napadené rozhodnutí je v 
rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, ani nezjistil skutečnost podle § 90 odst. 4 správního 
řádu, která by odůvodňovala zastavení řízení. 

Protože odvolací správní orgán neshledal důvod pro postup podle § 90 odst. 1 až 4 správního řádu, 
odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil. 

 

Poučení účastníků: 

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Storzer Vladimír 
referent oddělení stavebního řádu 
 
 
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení a v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona se 
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního 
řádu. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a bude zveřejněno též způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ....................................                                              Sejmuto dne .............................. 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a současně zveřejnění umožňující 
dálkový přístup. 
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Miroslav Kocůn, Okružní č.p. 459, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Josef Švirák, Lidečko č.p. 10, 756 12  Horní Lideč 
Michaela Šviráková, Lidečko č.p. 545, 756 12  Horní Lideč 
Ing. Karel Zádrapa, Lidečko č.p. 291, 756 12  Horní Lideč 
Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 
Dále obdrží veřejnou vyhláškou: Osoby identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, (§ 85 odst. 2 stavebního zákona); což jsou osoby 
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemku st. p. 934 v katastrálním území Lidečko a stavbě na 
něm, (stavba č.p. 490 v obci Lidečko). 
 
Dále obdrží s žádostí o zveřejnění na úřední desce a zaslání zpět: 
Obecní úřad Lidečko, IDDS: ka7bc3c 
Obecní úřad Horní Lideč, Odbor výstavby, IDDS: ukbbd73 
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