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MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.
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Sídlo : Moravský Zižkov,
Chalúpky 412, PSC 691 01
ZapsaaávOR vedeném KS Bmoroddíl C^ložka 65218
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Doporučené
Městský úřad
Odbor stavebního řádu a územního
plánování
Nám. T.G.Masaryka 42/3
690 81 Břeclav
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Moravský Žižkov dne 4.10.2010

Žádost o předčasné užívání stavby - FVE Břeclav
Žádám Vás tímto o povolení k předčasnému užívání stavby - „Fotovoltaická elektrárna
2.0 MW Břeclav" ve smyslu ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).
Předmětná stavba je umístěna na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK), všechny v k.ú. Břeclav, pare. č. 3597/35-42, 44-46, 48, s tím, že
podzemní vedení kabelové přípojky VN k fotovoltaické elektrárně je částečně umístěno na
pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) pare. č. 3735/1
k.ú. Břeclav.
Stavba byla povolena na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi nadepsanou
obchodní společností a Městským úřadem v Břeclavi, odborem stavebního řádu a územního
plánování dne 24.5.2010 o provedení stavby č.j. MUBR 30070/2010.
O předčasné užívání žádáme z důvodu nutnosti připojení stavby elektrárny k distribuční
soustavě, provedení revizí všech zařízení a přípravy stavby pro zkušební provoz a na základě
výsledků zkušebního provozu ke kolaudaci.
Stanoviska dotčených orgánů přikládáme stím, že HZZS, územní odbor Břeclav své
stanovisko dodá po provedení fyzické prohlídky stavby.
Stavba byla prováděna dodavatelsky s tím, že k žádosti bude doložen souhlas dodavatele,
kterým je obchodní společnost FitCraft Production a.s., Bludovice 141, 741 01 Nový Jičín, IČ
25785974.
Předem děkuji za vyřízení této žádosti,
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MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.
Přílohy:
1 Geometrický plán skutečného provedení stavby a přípojky
2 Souhlas dodavatele stavby
3. Stanovisko dotčených orgánů

FitCraft Production a.s.

Sídlo : Bludovice, areál VOP 025, 741 01 Nový Jičín
Zapsaná v v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 22787

IC : 25785974
o nucené
MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.
Chalúpky 412
691 01 Moravský Žižkov

Věc:
Souhlas s předčasným užíváním stavby.

Bludovice dne 4.10.2010

Jako dodavatel díla - FVE Břeclav, jež je umístěna na pozemcích ve zjednodušené
evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK), všechny v k-ů. Břeclav, pare. č. 3597/3542, 44-46, 48, s tím, že podzemní vedení kabelové přípojky VN k fotovoltaická elektrárně je
částečně umístěno na pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr
(PK) pare. č. 3735/1 k.ú. Břeclav, které bylo povoleno na základě veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi obchodní společností MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o., IČ 29201535 a
Městským úřadem v Břeclavi, odborem stavebního řádu a územního plánování dne 24.5.2010
o provedení stavby č.j. MUBR 30070/2010, tímto
souhlasíme s předčasným užíváním
stavby FVE Břeclav
ve smyslu ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o úzerjmím piáno vám a stavebním řádu
(stavební zákon).
Podmínky tohoto užívání budou dopřesněny na místním šetření svolaném za účelem povolení
předčasného užívání stavby na místě samém.

IngrMiroslav Šafář
Předseda představenstva
FitCraft Production a.s.
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Hasičský záchranný sbor JilioinnioravskéSTio kraje
Územní odbor Břeclav
Smetanovo nábř.13, 690 02 Břeclav

k ev. č. : HSBM-4-5-26/4-OPR-2010

Břeclav:
Výtisk číslo:
Počet listů:

22. 10. 2010
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Městský úřad Břeclav
Stavební úřad
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
Vyřizuje za HZS: por. Ing. Michal Kouřílek, T

Název stavby:
Fotovoltaická elektrárna
Místo stavby:
k.ú. Břeclav, parcel. ě. 3597/35,3597/96 - /42,3597/44 - /46,3597/48
Stavebník:
MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o., Chalúpky 412,691 01 Moravský Žižkov
Kontrolní prohlídka stavby:
MUBR 69377/2010
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ověřil, zda byly dodrženy podmínky
požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace výge uvedené stavby. Na
základě provedeného ověření Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydává
souhlasné - nesouhlasné - stanovisko
bez připomínek.
g-následufieích důvodfe

por. Ing. Michal Kouřílek
komisař
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E.ON Distnbuce, a.s. Lidická 36, 659 <W Brno

DOPORUČENÉ
MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.
Chaloupky 412
691 01 Moravský Žižkov

V Brně 2.11.2010

E.ON Distribuce, a.s.
Síťové smlouvy
lidická 36
659 44 Brno
www.eon.cz
lana Formánkova
T +420-5-45141439
F +420-5-45142523
jana.formankova@eon.cz
Naše značka: 199136/Form

Stanovisko k žádostí o připojení fotovoltaického systému o instalovaném
výkonu 2000 kW v k.ú. Břeclav p.č. 3597/35-42, 44-46, 48, okr. Břeclav,
k distribuční soustavě
Povolení zkušebního provozu
Vážení,
na základě vydaných vyjádření, schválené projektové dokumentace a
předložených výchozích revizních zpráv Vám povolujeme zkušební provoz
výrobny.
Zkušební provoz se povoluje v termínu od 5.11.2010 do 31.12.2010.
Tento provoz je povolen pouze za účelem oživení instalované výrobny a
nastavení příslušných ochran a automatik.
V průběhu nebo po ukončení zkušebního provozuje nutné provést další
kroky, které byly uvedeny ve vyjádření k projektové dokumentaci
(provedení ověřovacího provozu, uzavření smluv). Termín pro provedení
ověřovacího provozu s Vámi dohodneme na tel. 545142374,
e-mail vyrobny@eon.cz.

S přátelským pozdravem
E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuci.', a.s
F A. Gerstnera 2151/0)
— , in/'-ocke Budějovich

Představenstvo:
Josef Havel
(Předseda)
Zdeněk Bauer
Marián Kopčfk
Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl B.,
vložka 1772
IČ: 28085400

