
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a

stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního

zákona záměr umístění stavby, který dne 20.10.2021 oznámil

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno,

kterého zastupuje Puttner, s.r.o., Ing. Tomáš Blažek, IČO 25552953, Šumavská č.p. 416/15, 602

00 Brno

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

"Přísnotice, rozš. kNN, XXXXXXXXXXXX K54"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4/1 (ostatní plocha), parc. č. 30 (zastavěná plocha a nádvoří),

parc. č. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 38/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 42/1

(zahrada), parc. č. 54 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přísnotice.

Stručný popis a umístění stavby:

• Jedná se o úpravu sítě NN z důvodu připojení nových odběrných míst do distribuční soustavy.

• Ze skříně SR542/NK R767498 bude vyveden nový podzemní kabel NN 1-NAYY-J 4x150, který

bude veden pod štěrkovou cestou a volném terénu až do nové smyčkovací skříně SS200/NK, která bude

umístěna na pozemku parc. č. 54. Nový kabel NN bude veden podél stávající cesty a postupně

prosmyčkuje nově navržené smyčkovací skříně, včetně skříně u pozemku parc. č. 54 a bude ukončen ve

smyčkovací skříni SS200/NK.

• Celková délka trasy bude 151 m.

• Kabel bude uložen ve volném terénu, v chodníku a ve sjezdu ve výkopu šířky 35 cm a hloubky 80

cm. Ve vjezdu bude kabel uložen do plastové chráničky.
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Počet příloh/listů/svazků:

Datum: 18.11.2021

Vypraveno dne:


