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Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15
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                                                                                                              Slušovice 16.dubna 2020
Spisový znak: MUS-622/2019-SÚ/Hyn
Číslo jednací:  12/2020
Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební  zákon“),  v řízení  o  žádosti  na  vydání  územního
rozhodnutí  na stavbu: 

,,Slušovice,  p. Müller, kabelové vedení  NN“

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 1049/1, 1063/1, 1048/4, 1753/120, 1757,  1755/1,
1068, 1065 v  k.  ú.  Slušovice, doručuje  veřejnou  vyhláškou  následující  písemnost  dle
ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).

Popis stavby:

Projekt  řeší  vybudování  nového  kabelového  vedení  NN  za  účelem  připojení  nového
odběrného místa a přepojení stávajícího odběrného místa na parc.č. 1065 v k.ú. Slušovice.
Délka trasy nového kabelového  zemního vedení NN bude 358 m. Délka trasy nového kabelu
HDV bude 38 m. 
Ze stávající trafostanice T34 VYHLÍDKA Č. 401346 na parcele č. 1049/1 v k.ú. Slušovice,
bude odpojen stávající kabel  HDV sloužící pro připojení domu c.p. 287. Nový kabel HDV
bude nově vybudován a připojen z nově osazené pojistkové skříně typu SP100 umístěné na
stávajícím betonovém sloupu č. 265 na parcele č 1068 v k.ú. Slušovice. Nová pojistková skříň
SP100  bude  připojena  pomocí  kabelu  NN typu  NAVY  4x16mm² a  proudových  svorek  na
stávající nadzemní vedení NN typu AlFe 4x50mm². Dále bude ze stávající trafostanice T34
VYHLÍDKA  č.  401346,  na  parcele  č.  1049/1  v  k.ú.  Slušovice,  ze  stávajícího  rozvaděče
NN vyveden nový zemní distribuční kabel NN typu NAYY 4xl50mm²,  který bude uložen v
zemni kabelové rýze v parcele č. 1049/1 v délce 6 m, v parcele č. 1063/1 v celkové délce 79 m,
v parcele č. 1048/4 v délce 10 m, v parcele č. 1753/120 v délce 246 m, v parcele č. 1757
v délce 46 m,  v parcele č. 1755/1 v délce 0,5 m. Kabel NN bude ukončen v pojistkové skříni
typu SS200 umístěné na hranici parcel č. 1757 a 1755/1 vše v katastrálním území Slušovice.
Nová pojistková skříň  bude uzemněna pomoci  zemnící  pásky  FeZn 30/4mm v délce  50m,
páska bude uložena do výkopu pod nový kabel NN. Kabely budou v  zemi uloženy dle PNE
341050-Kladení kabelů NN, VN a110 kV v distribučních sítích energetiky. Profil výkopu pro
uložení kabelu NN ve volném terénu bude o rozměrech 35x80 cm,v místě pole 50x120 cm,
v místě asfaltové příjezdové cesty pomocí protlaku. Kabel bude v celé trase uložen v pískovém
loži 2x8 cm. Kabely budou v části trasy chráněny rourou o průměru 110 mm.

    Dne 3.7.2019 podal stavebník žádost o vydání  územního rozhodnutí  pro výše uvedenou
stavbu.  Stavební úřad dne  16.4.2020 pod spisovým znakem: MUS-622/2019-SÚ/Hyn, č.j.
11/2020  vydal územní rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu.
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        Jelikož  písemností k výše uvedenému územnímu řízení  nedaří prokazatelně doručit,
je  tedy  písemnost  ,,územní  rozhodnutí“  ze  dne  16.4.2020  pod  spisovým znakem:  MUS-
622/2019-SÚ/Hyn, číslo jednací:  11/2020 doručována veřejnou vyhláškou dle ustanovení §
25 odst. 1 a 2 správního řádu a v souladu s  § 32 odst 3 správního řádu, neboť není znám
pobyt či sídlo účastníka územního řízení dle  § 85 odst. 2 písm.b)  pana Doležala Rostislava,
Zengrova 717/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
        Pan  Doležal Rostislav, bytem Zengrova 717/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice si může
zásilku vyzvednout na stavebním úřadě Slušovice, v budově Městského úřadu Slušovice.
           Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

                                             Otisk úředního razítka

                                                                                                 H y n č i c o v á    Ivana               
                              referent stavebního úřadu

Toto oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno na úřední desce Městského
úřadu  Slušovice  a  na  elektronické  úřední  desce  na  webových  stránkách
www.slusovice.eu po dobu 15 dnů. 

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

             Sejmuto dne : …………………..

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Město Slušovice

Spisový znak: MUS-622/2019-SÚ/Hyn                                             Číslo jednání: 12/2020
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