Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územně a stavebně správní
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Věc:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
v územním řízení
ve zjednodušeném územním řízení

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu.

ČÁST A
I. Identifikační údaje stavby
(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, místo stavby / změny stavby – obec,
ulice, číslo popisné / evidenční)

6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice
vysokotlaký plynovod o dimenzi DN 1000, PN 73,5, včetně součástí a příslušenství
novostavba liniové stavby technické infrastruktury o celkové délce 47,359 km
stavba trvalá
trasa je vedena územím Olomouckého kraje, částečně je vedena krajem Zlínským a Moravskoslezským,
dotčeny jsou obce: Kyselovice a Žalkovice (Zlínský kraj), dále v Olomouckém kraji obce Vlkoš, Říkovice,
Horní Moštěnice, Přestavlky, Dobrčice, Beňov, Želatovice, Podolí, Tučín, Pavlovice u Přerova, Sušice,
Oldřichov, Osek nad Bečvou, Město Lipník nad Bečvou, Dolní Újezd, Bohuslávky, Jezernice, Město
Hranice, Milenov, Klokočí, Hrabůvka, Olšovec, Střítež nad Ludinou, Bělotín a v Moravskoslezském kraji
obec Vražné.
Jmenovitý seznam stavebních objektů, jichž se žádost týká, je připojen.
II. Pozemky, na kterých se stavba umisťuje
dotčena jsou katastrální území: Kyselovice, Žalkovice, Kanovsko, Říkovice u Přerova, Horní Moštěnice,
Přestavlky u Přerova, Dobrčice, Beňov, Želatovice, Podolí u Přerova, Tučín, Pavlovice u Přerova, Sušice
u Přerova, Oldřichov na Moravě, Osek nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Loučka, Trnávka u Lipníka nad
Bečvou, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Bohuslávky, Jezernice, Slavíč, Velká u Hranic, Milenov,
Klokočí, Hrabůvka u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou, Bělotín, Nejdek u Hranic a Hynčice u
Vražného.

Umisťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené
v tomto bodě v samostatné příloze:
ano
ne
Vzhledem k rozsahu stavby je seznam pozemků uveden v příloze.
III. Identifikační údaje žadatele
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou
činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede
název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li
shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
NET4GAS, s.r.o.
IČ: 27260364
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle
jednající: Ing. Radek Benčík, MBA a Andreas Rau, jednatelé společnosti
Telefon / mobilní telefon: +420 220 221 111
Fax / e-mail: moravia.lpd@net4gas.cz
Datová schránka: 8ecyjt9
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Nesládek, prokurista, 220 223 124, pavel.nesladek@net4gas.cz
Ing. Lenka Dvořáková, senior specialista, 220 224 380, lenka.dvorakova@net4gas.cz
Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano

ne

IV. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní
firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla,
osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):
Dopravoprojekt Brno a.s.
IČ: 46347488
Kounicova 271/13
602 00 Brno
Telefon / mobilní telefon: +420 549 123 111
osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva,
zastoupen na základě plné moci: Ing. Ivana Vyskočilová, ředitelka ateliéru inženýrských činností

Fax / e-mail: info@dopravoprojekt.cz
Datová schránka: 4xbdrqj
Kontaktní osoby:

Mgr. Veronika Machalová, 724 348 973, veronika.machalova@dopravoprojekt.cz
Ing. Ivana Vyskočilová, 603 873 620, ivana.vyskocilova@dopravoprojekt.cz

V. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu
stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:
nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán
vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá
zjišťovacímu řízení
závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na
životní prostředí
stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:
stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel
doloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
stavba / změna stavby bude posouzena souběžně s územním řízením – žadatel předloží současně
dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí

V Brně dne 22.12.2016

Ing. Ivana
Vyskočilová

Digitálně podepsal Ing. Ivana
Vyskočilová
DN: cn=Ing. Ivana Vyskočilová,
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
givenName=Ivana, sn=Vyskočilová,
serialNumber=ICA - 10390106
Datum: 2016.12.22 16:01:30 +01'00'

.............................................................
Ing. Ivana Vyskočilová
ředitelka ateliéru inženýrských činností

ČÁST B
Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení:
1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn;
tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
2. Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být
stavba umístěna nebo provedena změna stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby a
záměru žadatele.
3. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc
do protokolu.
4. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se
stavba / změna stavby umisťuje.
5. Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
V případě řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se tyto osoby
identifikují pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných
v katastru nemovitostí.
6. Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaného umístění stavby / změny stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
7. U liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě
5. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
8. Dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:
- závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní
moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy,
které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny,
s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě
vyznačená na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání.
9. Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací
smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a
technické infrastruktury. (viz Dokladová část E.2.2)
10. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího
shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technickou
dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení
požadavků na stavby.
11. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento
orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti;
sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá
zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že stavba / její změna nemůže mít významný
vliv na životní prostředí. (viz Dokladová část E.1)
12. Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li
vydáno. (viz Dokladová část E.1)
13. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního
řízení.
14. Další přílohy podle části A

k bodu II. žádosti
k bodu III. žádosti

ČÁST C
Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení:
1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn;
tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
2. Souhlasy účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo
stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení, souhlas s navrhovaným záměrem musí
být vyznačen na situačním výkresu.
3. Souhlasy účastníků řízení, kteří mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas
s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
4. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc
do protokolu.
5. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se
stavba / změna stavby umisťuje.
6. Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaného umístění stavby / změny stavby, s vyznačením vazeb a účinků na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
7. U liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě
5. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
8. Dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:
- závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou
právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být
veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby
dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě
vyznačená na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání.
9. Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací
smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a
technické infrastruktury.
10. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího
shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technickou
dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení
požadavků na stavby.
11. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento
orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení
příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá
zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv
na životní prostředí.
12. Další přílohy podle části A:
k bodu II. žádosti
k bodu III. žádosti

Jmenovitý seznam stavebních objektů:
a)

SO 01.3 VTL Plynovod
• SO 01.3.1 Plynovodní potrubí
• SO 01.3.3 Katodická ochrana
o

SO 01.3.3.1 EPD1, EPD2 1 Říkovice

o

SO 01.3.3.2 SKAO 1 Beňov

o

SO 01.3.3.3 SKAO 2 Kudlov

o

SO 01.3.3.4 SKAO 3 Trnávka

o

SO 01.3.3.5 SKAO 4 Hrabůvka

o

SO 01.3.3.6 SKAO 5 Hynčice

• SO 01.3.4 Přechody a křížení
• SO 01.3.5 Protlaky
• SO 01.3.7 Chráničky pro sdělovací a zabezpečovací systém
b)

SO 02.3 Trasové uzávěry a rozdělovací uzly
• SO 02.3.2 TU 172 Osek 1
o

SO 02.3.2.1 Potrubní část

o

SO 02.3.2.2 Stavební část

o

SO 02.3.2.3 Elektro

o

SO 02.3.2.4 MaR, Telemetrie, Sdělovací systém, Zabezpečovací systém

o

SO 02.3.2.6 Oplocení

• SO 02.3.3 TU 174 Milenov
o

SO 02.3.3.2 Stavební část

o

SO 02.3.3.3 Elektro

o

SO 02.3.3.4 MaR, Telemetrie, Sdělovací systém, Zabezpečovací systém

o

SO 02.3.3.6 Oplocení

• SO 02.3.4 TU 175 Hynčice

c)

o

SO 02.3.4.1 Potrubní část

o

SO 02.3.4.2 Stavební část

o

SO 02.3.4.3 Elektro

o

SO 02.3.4.4 MaR, Telemetrie, Sdělovací systém, Zabezpečovací systém

o

SO 02.3.4.6 Oplocení

SO 03.3 Přípojky silnoproudu
• SO 03.3.1 SKAO Beňov
• SO 03.3.2 TU 172 Osek 1
• SO 03.3.3 TU 174 Milenov
• SO 03.3.4 TU 175 Hynčice
• SO 03.3.5 EPD Říkovice

