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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Miroslavi, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 1.12.2021 podal
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
"Hostěradice, TS, rozšíření DS VN - 1040015590"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 233/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 636 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 774, parc. č. 317/6 (ostatní plocha), parc. č. 412/1 (ostatní plocha), parc. č. 459/1 (ostatní
plocha), parc. č. 461/1 (ostatní plocha), parc. č. 461/2 (ostatní plocha), parc. č. 462/1 (ostatní plocha),
parc. č. 462/4 (ostatní plocha), parc. č. 462/8, parc. č. 462/9, parc. č. 463/1 (ostatní plocha), parc. č. 468/1
(ostatní plocha), parc. č. 471/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/8 (ostatní plocha), parc. č. 471/9 (ostatní
plocha), parc. č. 471/12 (ostatní plocha), parc. č. 471/33 (ostatní plocha), parc. č. 2136 (ostatní plocha),
parc. č. 2263 (ostatní plocha), parc. č. 2268 (ostatní plocha), parc. č. 2421 (orná půda), parc. č. 2435
(ostatní plocha), parc. č. 2443 (ostatní plocha), parc. č. 2444 (ostatní plocha), parc. č. 2449/1, parc. č.
2449/2, parc. č. 2449/3, parc. č. 2460 (ostatní plocha), parc. č. 2480 (orná půda), parc. č. 2659/1 (ostatní
plocha), parc. č. 2659/2 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (orná půda), parc. č. 4022/1 (ostatní plocha), parc.
č. 4022/4, parc. č. 7638/3 (ostatní plocha), parc. č. 7638/4 (ostatní plocha), parc. č. 7638/128 (ostatní
plocha), parc. č. 7641/1 (ostatní plocha), parc. č. 7652 (ostatní plocha), parc. č. 7653/1 (ostatní plocha),
parc. č. 7664/3 (ostatní plocha), parc. č. 7664/4 (ostatní plocha), parc. č. 7664/5 (ostatní plocha), parc. č.
8125/45, parc. č. 9198 v katastrálním území Hostěradice na Moravě.
Druh a účel umisťované stavby:
Účelem užívání stavby je zajistit spolehlivé provozování distribuční soustavy a poskytovat služby
distribuční soustavy.
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-

Předmětem je umístění nové elektroenergetické distribuční soustavy, jejíž součástí je umístění
vedení a zařízení o napěťové hladině 22 kV, umístění 2 kompaktních elektrických stanic s převodem
napětí 22/0,4 kV, umístění vedení a zařízení o napěťové hladině 0,4/0,23 kV a umístění systému
telekomunikační techniky.

-

Záměrem je vybudovat novou elektrickou stanici SPÍNACÍ UZEL na parcele č. st. 233/1. Elektrická
stanice bude vybavena rozváděči 22 kV pro dálkové spínání kmenových vedení VN112, VN114,
VN17, VN111 a započaté městské okruhové sítě VN112 o. Lahofer a o. Obec. Stanice bude
vybavena olejovým transformátorem 22/0,4 kV o výkonu 250 kVA a rozváděčem 0,4 kV RST
1099/4835. Elektrická stanice bude nově zajišťovat napájení elektrickou energií pro jihovýchodní část
obce Hostěradice.

-

Z elektrické stanice SPÍNACÍ UZEL bude nově vedena kabelová trasa 22 kV jižním směrem (VN112,
VN114) po parcelách č. st. 233/1, 461/1, 7664/4, 7664/3, 7664/5 2659/2, 2659/1, 4022/4, 4022/1,
2443, 2444, 2449/3, 2449/2, 2449/1, 2460, 2659/1, 3007. Trasa bude tvořena 6 jednožilovými 22NA2XS2Y 1x240. Kabely budou ukončeny na dvou nových příhradových stožárech typu 15/40 Z na
parcelách 2460 a 3007. K těmto stožárům bude provedena úprava stávající trasy nadzemního vedení
VN112 (parcely č. 2480 a 2460) a vedení VN114 (parcela č. 3007).

-

Z elektrické stanice SPÍNACÍ UZEL bude nově vedena kabelová trasa 22 kV severovýchodním
směrem (VN111, VN17, VN112, o Lahofer – Obec) po parcelách č. st. 233/1, 461/1, 7638/3, 462/8,
7652, 2268, 2435, st. 774, 2263, 2136, 471/8, 8125/45, 471/9, 9198, 468/1, 471/1 a 471/12. Trasa
bude tvořena 3 až 9 jednožilovými 22-NA2XS2Y 1x240 nebo 1x150, podle větvení. Kabely VN111
budou ukončeny na stávajícím příhradovém stožáru na parcele č. 2136. Kabely VN17 budou
ukončeny na novém podpěrném bodě na rozhraní parcel č. 2268 a 2421. Kabely VN112, o. Lahofer
budou ukončeny ve stávající elektrické stanici 704391 Lahofer na parcele č. st. 774. Kabely VN112 o.
Obec budou ukončeny v nové kompaktní elektrické stanici 620101 OBEC a dále na stávajícím
betonovém sloupě č. 9, VN111, p. Hostěradice - Obec na parcele č. 471/1. Součástí kabelových tras
22 kV bude i vybudování nové telekomunikační sítě spočívající v připoložení plastové trubky HDPE
06040 B pro zafouknutí optického kabelu.

-

Z elektrické stanice SPÍNACÍ UZEL budou vyvedeny kabelové trasy 0,4 kV pro připojení stávající
elektrické sítě po parcelách st. 233/1, 461/1, 7664/4, 7664/3, 7664/5, 2659/2, 7638/4, 459/1, 462/8,
462/4, st. 636, 7652, 462/1, 463/1, 7653/1, 471/33, 471/8, 8125/45. Ze stanice 620101 OBEC budou
vedena nová kabelová trasa 0,4 kV po parcele č. 471/1. Kabelové trasy budou tvořeny kabely 1NAYY-J 4x150. Součástí napojení do stávající elektrické sítě je i vybudování nových elektrický skříní
SR642/NKW2 na parcele č. 2659/2, SD942/NKW2 na parcelách č. 7638/128, 317/6, SD922/NKW2
na parcele č. 7664/4 a SD822/NKW2 na parcele č. 459/1. Součástí je i přepojení odběrných míst na
parcelách č. 461/2, st. 636, 462/1, 471/13, 471/33.

-

Vybudováním nové a úpravou stávající distribuční soustavy dojde k trvalému odstranění nadzemních
vedení 22 kV VN112 v délce 725 m, VN114 v délce 660 m, VN17 v délce 208 m, VN111, p.
Hostěradice – Obec v délce 65 m. Dále dojde k odstranění venkovní sloupové elektrické stanice
620101 OBEC a nadzemního vedení 0,4 kV v délce 173 m.

-

Stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební objekt SO.1:
Technická a technologická zařízení:
o

RS10.1 – Vedení 22kV – venkovní (VN112)

o

RS10.2 - Vedení 22kV – venkovní (VN17)

o

RS10.3 - Vedení 22kV – venkovní (VN114)

o

RS10.4 - Vedení 22kV – venkovní (VN111)

o

RS11.5 – Vedení 22kV – kabelové

o

RS27.6 – Optotrubka

o

RS28.7 – Telekomunikační kabely

o

RS21.8 – Vedení NN kabelové

Stavební objekt SO.2:
Technická a technologická zařízení:
o

RS14.2 – Trafostanice 22/0,4kV – vnitřní budova

o

RT13.2 – Trafostanice 22/0,4kV – technologie
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Stavební objekt SO.3:
Technická a technologická zařízení:
o

RS14.3 – Trafostanice 22/0,4kV – vnitřní budova

o

RT13.3 – Trafostanice 22/0,4kV – technologie

Umístění stavby na pozemku:
-

Stavba se v souladu s přiloženou grafickou částí (Situační výkres) umisťuje na pozemcích parc.č.
7641/1, 471/1, 412/1, 471/12, 8125/45, 468/1, 9198, 471/9, 471/8, 7652, 2268, 2263, 2136, 2435, st.
774, 2421, 462/1, 463/1, 7653/1, 471/33, 462/8, 462/4, st. 636, 7638/3, 461/1, 7638/4, 459/1, 461/2,
st. 233/1, 462/9, 7664/4, 7664/3, 7664/5, 2659/2, 2659/1, 7638/128, 317/6, 4022/4, 4022/1, 2443,
2444, 2449/3, 2449/2, 2449/1, 2460, 3007, 2480 v k.ú. Hostěradice na Moravě.

Určení prostorového řešení stavby:
- Délka kabelové trasy vedení 22 kV VN112, o. Lahofer činí cca 460 m. V kabelové trase budou
uloženy plastová trubka HDPE 6040 B a 3 jednožilové kabely typu 22-NA2XS2Y 1x150/25, které
budou uloženy v plastové chráničce Koruflex 200 nebo betonovém žlabu KZ2. Kabely je možné
proudově zatížit 319 A.
-

Délka kabelové trasy vedení 22 kV VN112, o. Obec činí cca 685 m. V kabelové trase budou uloženy
plastová trubka HDPE 6040 B a 3 jednožilové kabely typu 22-NA2XS2Y 1x150/25, které budou
uloženy v plastové chráničce Koruflex 200 nebo betonovém žlabu KZ2. Kabely je možné proudově
zatížit 319 A.

-

Délka kabelové trasy vedení 22 kV VN111 činí cca 430 m. V kabelové trase budou uloženy plastová
trubka HDPE 6040 B a 3 jednožilové kabely typu 22-NA2XS2Y 1x240/25, které budou uloženy
v plastové chráničce Koruflex 200 nebo betonovém žlabu KZ2. Kabely je možné proudově zatížit
417 A.

-

Délka kabelové trasy vedení 22 kV VN17 činí cca 463 m. V kabelové trase budou uloženy plastová
trubka HDPE 6040 B a 3 jednožilové kabely typu 22-NA2XS2Y 1x240/25, které budou uloženy
v plastové chráničce Koruflex 200 nebo betonovém žlabu KZ2. Kabely je možné proudově zatížit
417 A.

-

Délka kabelové trasy vedení 22 kV VN112 činí cca 470 m. V kabelové trase budou uloženy 3
jednožilové kabely typu 22-NA2XS2Y 1x240/25, které budou uloženy v plastové chráničce Koruflex
200 nebo betonovém žlabu KZ2. Kabely je možné proudově zatížit 417 A. Dále bude v trase uložen
optický kabel AT-5BE1CUT-048 LT, který bude veden v plastové trubce HDPE 06040 B.

-

Délka kabelové trasy vedení 22 kV VN114 činí cca 490 m. V kabelové trase budou uloženy plastová
trubka HDPE 6040 B a 3 jednožilové kabely typu 22-NA2XS2Y 1x240/25, které budou uloženy
v plastové chráničce Koruflex 200 nebo betonovém žlabu KZ2. Kabely je možné proudově zatížit
417 A.

-

Nová kompaktní trafostanice Betonbau UF 2536 s vnitřní obsluhou bude mít vnější rozměry 3580 x
2500 x 3580 (délka x šířka x výška v milimetrech). Nadzemní část trafostanice bude zasahovat do
výšky 2830 mm. Trafostanici lze osadit transformátorem do maximálního výkonu 630 kVA.

-

Nová kompaktní trafostanice EEIKA Pet 603 s vnitřní obsluhou bude mít půdorysné rozměry 5580 x
3000 (délka x šířka v milimetrech). Nadzemní část trafostanice bude zasahovat do výšky 2570 mm.
Trafostanici lze osadit transformátorem do maximálního výkonu 630 kVA.

-

Nové kabelové trasy 0,4 kV vedené z trafostanice 620101 OBEC činí 66 m, 8 m a 68 m. V trasách
budou uloženy 2, 3 respektive 1 kabel typu 1-NAYY-J 4x150, které budou vedeny v plastových
chráničkách Koruflex 110 nebo betonových žlabech KZ2. Kabel je možné jednotlivě maximálně
proudově zatížit 275 A.

-

Nové kabelové trasy 0,4 kV vedené z trafostanice ?????? SPÍNACÍ UZEL činí 15 m, 54 m, 65, 19 m,
a 247 m. V trasách budou uloženy 1, 2, respektive 3 kabel typu 1-NAYY-J 4x150, které budou
vedeny v plastových chráničkách Koruflex 110 nebo betonových žlabech KZ2. Kabel je možné
jednotlivě maximálně proudově zatížit 275 A.
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-

Nová rozpojovací skříň SR642/NKW2 bude mít rozměry 620 x 940 x 250 (šířka x výška x hloubka v
milimetrech). Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými vložkami velikosti 2
je možné proudově zatížit 400 A. Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými
vložkami velikosti 000/00 je možné proudově zatížit 160 A.

-

Nová rozpojovací skříň SD822/NKW2 bude mít rozměry 930 x 2130 x 250 (šířka x výška x hloubka
v milimetrech). Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými vložkami velikosti
2 je možné proudově zatížit 400 A. Propojovací přípojnice je možné proudově zatížit 520 A.

-

Nová rozpojovací skříň SD942/NKW2 bude mít rozměry 930 x 2130 x 250 (šířka x výška x hloubka
v milimetrech). Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými vložkami velikosti
2 je možné proudově zatížit 400 A. Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými
vložkami velikosti 000/00 je možné proudově zatížit 160 A. Propojovací přípojnice je možné
proudově zatížit 520 A.

-

Nová rozpojovací skříň SD922/NKW2 bude mít rozměry 1080 x 2130 x 250 (šířka x výška x hloubka
v milimetrech). Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými vložkami velikosti
2 je možné proudově zatížit 400 A. Jednotlivé kabelové vývody s pojistkovými lištami s pojistkovými
vložkami velikosti 000/00 je možné proudově zatížit 160 A. Propojovací přípojnice je možné
proudově zatížit 520 A.

-

Nová přípojková skříň SS100/NKE1P-C nebo SS200/NKE1P-C bude mít rozměry 320 x 1815 x 220
(šířka x výška x hloubka v milimetrech). Jednotlivé jištěné kabelové vývody je možné proudově
zatížit 160 A.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Ochranné pásmo zemního kabelového vedení VN je 1m po obou stranách krajního kabelu . Ochranné
pásmo venkovního vedení VN je 7(2)m po obou stranách krajního vodiče.
- Ochranné pásmo vznikne na pozemcích parc.č. 7641/1, 471/1, 412/1, 471/45, 471/26, 471/12, 471/29,
8125/45, 471/38, 468/1, 9198, st. 239/1, st. 239/2, 471/9, 471/8, 8125/44, 471/39, 8125/42, 2267,
7652, 462/6, 501/2, 501/1, 502, 504, 505, 506/1, 2442, 2436, 2268, 2263, 2136, 2435, st. 774, 2421,
462/1, 463/1, 7653/1, 471/13, 471/33, 462/8, 462/4, st. 636, 462/5, 7638/3, 461/1, 7638/4, 459/1,
461/2, st. 233/1, st. 233/2, 462/9, 7664/4, 7664/3, 7664/5, 2659/2, 7638/113, 2659/1, 7638/128,
317/6, 4022/4, 4022/1, 2443, 2444, 2449/3, 2449/2, 2449/1, 2460, 3007, 2480, 2452, 2453, 3006, vše
v k.ú. Hostěradice na Moravě.
- Stavba po svém provedení nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny
stávající odtokové poměry daného území.
Stavební záměr je koordinován s dokumentací „oprava místních komunikací obec Hostěradice“.
Koordinace realizace bude zohledněna v prováděcí projektové dokumentaci v části B. Souhrnná technická
zpráva písm. c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních
pásmech jiných staveb.
V místě vybudování nové trafostanice „OBEC“ na parcele č. 471/1 bude provedeno nové napojení místní
komunikace. Po usazení objektu trafostanice bude provedeno odstranění zatravněného trojúhelníkového
veřejného prostranství. Plocha bude posléze opatřena povrchem z asfaltového frézinku a štěrkových
podkladních vrstev a napojena na stávající štěrkoasfalt.
Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ZMES,
s.r.o., Ing. Pavel Křepela, Sadová, 829/1, Horka-Domky, Třebíč, v říjnu 2021, č. stavby 1040015590.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb, zpracovanou firmou ZMES, s.r.o., Ing. Pavel Křepela, ČKAIT 1006576,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb.

2. Projektant podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků
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z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a
působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.
3. Stavba podle § 103 odst. 1, písm. e), odst. 5 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu.
4. Ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona musí být zpracována dokumentace pro
provádění stavby.
5. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
stanovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Při provádění stavby budou dodržena ust. Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení § 160 stavebního zákona.

8. Při souběhu a křížení nově navržené stavby se stávajícími sítěmi technického vybavení je třeba
dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
– tab. A.1, A.2., B.1.
9. Stavebník před vlastním zahájením stavby zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným
zeměměřičem.
10. Stavba bude dokončena do 01/2024.
11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle
ust. § 178 až ust. § 183 stavebního zákona.
12. Dokončenou stavbu ve smyslu ust. § 119 a násl. stavebního zákona lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož
obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění. K žádosti se připojí
přílohy uvedené v části B přílohy č. 12.
13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
- dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám proti ověřené
projektové dokumentaci,
- geodetické zaměření stavby,
- výsledky předepsaných zkoušek,
- zápis o odevzdání a převzetí stavby,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
- stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby.
14. Provoz na přilehlé silnici nesmí být prováděním stavby narušen. Při znečištění komunikace je nutno
okamžitě zajistit očištění.
15. Nesmí docházet k narušování pohody bydlení ve stávající přilehlé zástavbě, zejména bude zaručeno,
aby nedocházelo k narušování nočního klidu.
16. Bude respektováno stanovisko Obce Hostěradice ze dne 15.12.2020 bez č.j.
Obec Hostěradice na základě Vámi předložené žádosti o stanovisko ke stavebnímu záměru
„Hostěradice, TS, rozšíření DS VN“, který zpracoval Ing.Pavel Křepela, vydává toto stanovisko:
Obec Hostěradice jako obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečňován, souhlasí
s provedením stavebního záměru dle předložené projektové dokumentace, ke které nemá připomínek.
Před zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení sítí pracovníkem Technických služeb
Hostěradice.
Obec Hostěradice, jako vlastník technické infrastruktury, která se nachází v dotčeném území
plánovaného stavebního záměru, souhlasí s provedením stavebního záměru dle předložené projektové
dokumentace, za podmínek:
1) Koordinace s výstavbou veřejného osvětlení
2) Koordinace s akcí „Oprava místních komunikací obec Hostěradice“
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3) V místě vybudování nové trafostanice „OBEC“ na parcele 471/1 pro k.ú.Hostěradice na
Moravě požadujeme nové napojení místní komunikace
Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce budou probíhat na pozemku ve vlastnictví obce,
požadujeme jej po skončení prací uvést do původního stavu a předat pověřenému zástupci obce.
17. Bude respektováno povolení zvláštního užívání komunikace vydaného Obecním úřadem
Hostěradice dne 15.12.2020 bez č.j.
Obec Hostěradice na základě Vámi předložené žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace
v rámci stavebního záměru technické infrastruktury „Hostěradice, TS, rozšíření DS VN“, který
zpracoval Ing.Pavel Křepela, vydává toto stanovisko:
Obecní úřad Hostěradice jako dotčený silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích vydává povolení k zvláštnímu užívání komunikace podle § 25 odst. 6
písm. d) zákona č.13/1997 Sb.
18. Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního
plánování ze dne 8.4.2020 pod č.j. MUMK 6239/2020.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního
plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („stavební zákon"), posoudil
záměr podle §, 96b odst. 1 stavebního zákona a. shledal, že vyvolá změnu v území. Přezkoumal podle
§ 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, záměr akce „Hostěradice, TS,
rozšíření DS VN", investor E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, který
obsahuje:
Vybudování nové elektrické stanice SPÍNACÍ UZEL, nových kabelových tras 22 kV, kompaktní
elektrické stanice 620101 OBEC, kabelových tras 0,4 kV a elektrických skříní, provedení přepojení
několika odběrných míst a trvalé odstranění nadzemních vedení 22 kV ostatní podrobnosti dle PD, na
parcelách dle soupisu, který je nedílnou součástí PD, v k.ú.Hostěradice na Moravě.
Závěry posouzení:
Záměr je přípustný za splnění těchto podmínek:
- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala
firma ZMES, s.r.o., Ing. Pavel Křepela, Sadová 829/1, Horka-Domky, Třebíč, v lednu
2020, č. stavby, 1040015590.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne vydání.
Odůvodnění
Odbor výstavby a územního plánování jako příslušný orgán územního plánování obdržel dne
2.3.2020 žádost zástupce investora o vydání závazného stanoviska na akci „Hostěradice, TS, rozšíření
DS VN."
Podklady pro vydání závazného stanoviska:
- Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení „Hostěradice, TS, rozšíření DS
VN."
Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor výstavby a územního plánování jako orgán
územního plánování z:
- Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3,
schválené Usnesením vlády ČR.
- Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vydaných dne 5.10.2016 (dále jen „ZUR")
- Územního plánu obce Hostěradice schváleného dne 30.6.2005 a jeho pozdějších změn (dále jen
„ÚPO")
Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle §
96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR ČR a územně plánovací
dokumentací (dále jen UPD) a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
Platná PÚR CR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká.
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Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru se
ZÚR, protože územní plán, kterým je území řešeno, nebyl doposud obcí uveden do souladu se ZÚR
vydanými krajem.
Záměr se věcí řešených ZÚR nedotýká.
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s platnou ÚPD Obce Hostěradice.
Záměr je s platnou ÚPD v souladu, protože se jedná o stavbu technické infrastruktury, rozšíření
elektroenergetické distribuční soustavy v zastavěném i mimo zastavěné území obce.
Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona a zjistil, že není s těmito cíli a úkolyv rozporu.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné
povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní
smlouva nabyla účinnosti,
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti
závazného stanoviska.
19. Bude respektováno vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne
29.3.2021 pod č.j. MUMK 4623/2021.
Orgán vodního hospodářství
K předložené dokumentaci nemáme připomínky. Pokud bude během realizace stavby zacházeno se
závadnými látkami, je každý, kdo s nimi zachází, povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (viz § 39 zákona č.254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).
Státní správa ochrany přírody a krajiny
K předloženému projektu nemáme připomínky. Při provádění prací je nutno dbát dle § 5 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obecné ochrany rostlin a živočichů a dále dle
ustanovení §5a odst.6 ochrany volně žijících ptáků. Každý, kdo buduje nadzemní vedení VN, je
povinen opatřit je ochrannými prostředky účinně zabraňujícími usmrcování ptáků. Pokud výstavbou
dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992
Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Státní správa lesů
Nevyjadřujeme se, dle předložené dokumentace se projekt netýká pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
Orgán ochrany ZPF
Dle projektové dokumentace dojde k dotčení pozemků p.č.2421, 3007, 2480, v k.ú.Hostěradice na
Moravě, které jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu bylo požádáno u
MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, o vydání souhlasu
s vedením trasy podle § 7 odst. 4 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění.
Orgán ochrany ovzduší
K předloženému projektu nemáme připomínky.
Odd. odpadového hospodářství
K předloženému záměru nemá oddělení odpadového hospodářství žádné připomínky, za předpokladu,
že bude s vyprodukovanými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
(dále je „zákon o odpadech"). Jedná se především o dodržení hierarchie odpadového hospodářství
uvedeného v § 3 odst. 2) zákona o odpadech, kdy je prioritou předcházení odpadu, následně příprava
k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití a v poslední řadě jeho
odstranění.
Upozorňujeme na ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech, ve
kterém je uvedená povinnost původce odpadu:
a) předávat odpad přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, nebo do dopravního prostředku provozovatele
zařízeni,
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b) předávat odpad obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě
dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo
a) na místo určené obcí,
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který při
stavbě vyprodukoval, oprávněné osobě.
Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v
informačním systému https://isoh.mzp.cz/.
Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou
odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na
místě, na kterém byl vytěžen.
Státní správa myslivosti
K plánované akci nemáme připomínky.
Státní správa rybářství
K plánované akci nemáme připomínky.
20. Bude respektováno vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne
26.11.2021 pod č.j. MUMK 19976/2021.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
správní úřad podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
správní řád) a podle ustanovení § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), uděluje v souladu s § 7 odst. 4 zákona
Souhlas s návrhem vedení trasy v rámci akce „Hostěradice, TS, rozšíření DS VN“, Trasa
povede mj. přes pozemky v ochraně zemědělského půdního fondu KN p.č. 2421 (BPEJ 00810),
3007 (BPEJ 00100), 2480 (BPEJ 00100), v k.ú. Hostěradice na Moravě. Předpokládaná doba
trvání prací je 30 dnů se zahájením 2Q-4Q 2022. Zákres trasy je uveden v příloze tohoto
vyjádření, který tvoří jeho nedílnou součást.
Návrh opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:
1. Předmětná akce bude na pozemcích vedených v ochraně ZPF ukončena od počátku prací
nejpozději do 1 roku včetně uvedení půdy do původního stavu.
2. S trasou vedení budou seznámeni vlastníci i nájemci pozemků dotčených stavbou.
3. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.
4. Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby se zabránilo
škodám na zemědělském půdním fondu.
5. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému mísení orniční
vrstvy s podložím. Jednotlivé vrstvy budou navráceny do původního stavu.
6. Na dotčených pozemcích bude provedena vhodná kultivace.
7. Zkultivované pozemky budou protokolárně předány vlastníkům nebo jejich nájemcům.
8. Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v
území. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích stavbou provede
jeho potřebné opravy po předchozí konzultaci s příslušným orgánem
Poučení
Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani závazným stanoviskem §149 správního řádu a
nelze se proti němu odvolat. Na řízení ve věci udělení vyjádření se vztahuje §156 správního řádu.
21. Bude respektováno závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 29.3.2021 pod č.j. 110100/20211150-0ÚZ-BR
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon"), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR"), a v souladu s Rozkazem ministra
obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního
řádu, v platném znění, vydává ve smyslu §. 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby
vedeného řízení
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souhlasné závazné stanovisko
k záměru nové elektrické stanice SPÍNACÍ UZEL, nového kabelového vedení VN, NN a
nadzemního vedení VN v k.ú. Hostěradice na Moravě tak, jak byl doložen v písemné a grafické
dokumentaci.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož
zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného
stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické
infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM
MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním
záměrem v kolizi.
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175
stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s
údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro UAP a jejich součástí jsou podrobné
specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení
stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební
záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva
obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).
Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí
naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li
během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.
22. Bude respektováno vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy ze dne 24.3.2021 pod č.j.
MUMK 14617/2021.
MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy na základě ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona a § 40 odst. 5
písm. b) č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací a silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací se stavbou souhlasí v případě
dodržení následujících připomínek:
1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemku určeného k
plnění funkce dopravy, uvedené v ust. § 2 Pozemní komunikace a jejich rozdělení zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stavba podléhá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu trvalého
umístění inženýrských sítí dle ust. § 25 odst. 6 psím. d) zákona. K žádosti o povolení zvláštní
užívání je nutné přiložit projektovou dokumentaci, ve které bude zakreslen a okótován
uložený kabel a popsán způsob uložení do komunikací. Bude přiložen souhlas správce
komunikace (SUS JMK). Povolení zvláštního užívání podléhá správnímu poplatku ve výši
1000 Kč dle pol. 36 písm. a) přílohy zákona č. 634/2004.
3. Pro realizaci stavby je nutné v předstihu min. 1 měsíc před zahájením prací týkajících se
silnice II. třídy je nutné u zdejšího odboru dopravy požádat o povolení zvláštního užívání
silnice podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 zákona s uvedením přesného termínu
zahájení prací a předpokládané délky probíhajících prací.
K žádosti je nutné přiložit souhlasně stanovisko správce silnice (SÚS JMK).
4. Pokud si stavba vyžádá omezení silničního provozu, stavebníku zdejšího odboru dopravy
požádá o povolení k umístění přechodného dopravního značení, a to min. měsíc před
zahájením prací. K žádosti je nutné přiložit situační výkres s návrhem dopravního značení
odsouhlasený správcem komunikace a DI PČR, popřípadě vyznačení objízdné trasy. Pokud si
stavba vyžádá úplné uzavření, bude součástí žádosti vyznačení objízdné trasy. Dále je nutné
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předložit souhlas správce komunikace (pro silnice SUS pro místní komunikace příslušné
obce).
Podotýkáme, že silničním správním úřadem pro místní komunikace ve věci zvláštního užívání je
příslušný obecní úřad.
23. Bude respektováno rozhodnutí MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy ze dne 18.10.2021 pod
č.j. MUMK 17292/2021.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy obdržel dne 13.10.2021 žádost společnosti ZMES,
s.r.o., se sídlem Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, IČ 70932581 pobočka Znojmo, Bezručova 19, 669 02
Znojmo o povolení zvláštního užívání
podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu
trvalé uložení inženýrských sítí do silničního pozemku silnice II/397 a II/400 v k.ú. Hostěradice na
Moravě, která je ve správě Správy a údržby silnic JMK na dobu životnosti těchto sítí.
Povolení zvláštního užívání komunikace pro trvalé uložení sítí bude sloužit m.j. jako příloha žádosti o
povolení umístění stavby „Hostěradice, TS, rozšíření DS VN", jehož vydání je v kompetenci
obecného stavebního úřadu.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona) a po projednání žádosti se správcem silnice, podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3,
písm. d) a ust. § 36 odst. 1, 5, 6, 7 a 8 zákona
Povoluje
v silnice
-

II/400 v km 36,880 pro umístění pojistkové skříně a v km 36,880-36,885 pro podélné uložení
kabelů NN (4x5m), vše po levé straně staničení, v zeleném pásu v koruně svahu, za
stávajícím chodníkem na p.č. 7664/4, dál v km 36,885 křížení silnice 3x protlakem
(2xVN+NN) pod tělesem komunikace á 10 m a dále pak ostatní plochou á. 30 m o celkové
délce 120,0 m, včetně montážních jam, na pozemcích parc. č. 7664/4, 7664/3, 7664/5 a
2659/2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě. křížením silnice protlakem o délce 11,0 m, na
pozemcích JMK parc.č. 341/4 a 341/25 v k.ú. Dobelice podélným uložením (protlakem) v
zelené ploše o celkové délce 6,0 včetně montážních jam (4m2) a dále křížením místní
komunikace protlakem o délce 8,0 m na pozemku parc. č. 341/25 v k.ú. Dobelice pro uložení
kabelu NN.

-

II/397 v km 0,030 pro umístění rozpojovací skříně na parc. č. 2659/2, v km 0,030-0,045 pro
podélné uložení kabelů VN (2x32m), vše po pravé straně staničení, v zeleném pásu za silniční
obrubou, na pozemcích parc. č. 2659/2 a 2659/1, v km 0,045 pro křížení silnice 2x protlakem
pod tělesem komunikace (2xVN) o délce á 12,0 m včetně montážních jam a v km 0,41 1 pro
křížení silnice lx protlakem pod tělesem komunikace (VN) o délce 18,0 m, vše na parc. č.
2659/1 v k.ú. Hostěradice na Moravě.

Doba zvláštního užívání: po dobu životnosti inženýrských sítí.
Žadatel splní následující podmínky:
Kabel bude uložen dle podmínek správce výše silnice II. třídy uvedených ve vyjádření ze dne
25.5.2021, zn. 9219/2021:
-

Montážní jámy protlaků (7x o celkové ploše 26 m2) budou umístěny mimo tělesa
komunikací.

-

Hloubka uložení kabelu NN bude min. 1,5 m pod niveletou vozovky.

-

Kabely budou uloženy do chrániček, které budou umístěna v celém pozemních
komunikací a ve všech pozemcích Jihomoravského kraje.
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Na vedení bude zřízeno věcné břemeno se zápisem do KN. Smlouvu o zřízení
věcného břemene stavebník uzavře s vlastníkem pozemku, tj. JMK na základě
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě a to zřízení věcného břemene prostřednictvím
organizace SÚS JMK. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude
uzavřena před podáním žádosti o vydání povolení k umístění stavby.
Odůvodnění

Při vymezování okruhu účastníků, správního řízení o žádosti, dospěl MěÚ Moravský
Krumlov, odbor dopravy k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší - podle
ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - žadateli a dále správci pozemní komunikace,
kteří jsou rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech.
Vzhledem k tomu, že zvláštní užívání komunikace pro trvalé uložení sítí do silničních
pozemků odsouhlasil správce těchto silnic SÚS JMK, Oblast Západ dne 25.5.2021, zn.
9219/2021, odbor dopravy tak, jak je uvedeno ve výroku.
Ve výroku tohoto rozhodnutí jsou uvedeny pouze podmínky týkající se trvalého uložení do
silničního pozemku. Ostatní podmínky vztahující se k provedení stavebních prací budou
uvedeny v povolení k zásahu do komunikace s uvedeným konkrétním termínem stavebních
prací.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004,
správní řád, do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odboru dopravní správy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - podáním u Městského úřadu
Moravský Krumlov, odboru dopravy, Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov.
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (s náležitostmi podle ust. § 37 odst. 2
správního řádu) podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor
dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v
souladu s ust. § 85 odst. 1, správního řádu, odkladný účinek.
24. Bude respektováno vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví
EG.D, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 8.3.2021 pod zn.
M40715-26101006.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu
§46 odst.11 zákona č.458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci
uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod
písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
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d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích
ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD)
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si
vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky,
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provizorními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE
34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce
v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů
předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop
linku EGD.
25. Bude respektováno stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 6.4.2021 pod zn. 5002348538.
GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený
GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:
V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynárenská zařízení a plynovodní přípojky.
Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro souběh plynárenského zařízení a silových kabelů:
600mm. Křížení silových kabelů s plynárenským zařízením: kabel bude uložen výhradně do betonové
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tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být
minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezi
povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráničkou na kabelu) při křížení 100mm.
Křížení s VN kabelem (chráničkou na kabelu) 200 mm.
Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelzeli tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Trafostanice, sloupy, skříně situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min.1m od
vytyčeného plynovodu a přípojek.
Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. před pokládkou kabelu
(před umístěním nového objektu).
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní
smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko
k projektové dokumentaci, nebo obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, popřípadě i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení, bez dostupných informací o jejich
poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie
a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit
bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy
půdy, vibrace, apod.).
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského je povinen provést stavebník na
svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem
nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za
zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má
platnost 2 měsíce.
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2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění
jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka.
V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich
poškození.
7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti.
8) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
(vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly . Povinnost
kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské
zařízení zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení během
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským
zařízením.
12) Plynárenské zařízení budou po kontrole výkopu řádně podsypána a obsypána těženým pískem,
bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a
budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
26. Bude respektováno stanovisko Technické služby Hostěradice, p.o. ze dne 15.12.2020 bez č.j.
Technické služby Hostěradice, jako provozovatel sítě veřejného vodovodu souhlasí s provedením dle
předložené projektové dokumentace, před zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení sítí
pracovníkem TS Hostěradice.
27. Bude respektováno stanovisko Dobrovolného svazku obcí, Kanalizace – Hostěradice, Skalice,
Morašice ze dne 15.12.2020 bez č.j.
DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice, jako provozovatel sítě splaškové kanalizace
souhlasí s provedením dle předložené projektové dokumentace.
28. Bude respektováno stanovisko CETIN, a.s. ze dne 29.3.2021 pod č.j.576567/21
Na základě určení a vyznačení Zájmového území žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.
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(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
CETIN a.s.;
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti,
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle
Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104
odst.17 Zákona o elektronických informacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením
kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a
vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání
Žádosti.
Přílohami Vyjádření jsou:
− Všeobecné podmínky ochrany SEK
− Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETINa.s.
− Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové
mapy SEK)
29. Bude respektováno stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, oblast Západ ze dne 25.5.2021 pod č.j.9219/2021
Podle předložené dokumentace se jedná o úpravu stávající elektroenergetické distribuční soustavy.
Stavba se nachází v obci Hostěradice.
Umístěním zařízení NN a VN dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví JMK a krajské silnice II/397
(Hostěradice-Božice-Jaroslavice-st.hranice) a silnice II/400 (Moravské Budějovice-VišňovéMiroslav).
Při silnici II/400, v km 36,880 umístění pojistkové skříně a v km 36,880-36,885 podélné uložení
kabelů NN (4x 5m), vše po levé straně staničení, v zeleném pásu v koruně svahu, za stávajícím
chodníkem na p.č. 7664/4 (ost.plocha, ost.komunikace, LV 487), v km 36,885 křížení silnice 3x
protlakem (2xVN+NN) pod tělesem komunikace á 10m a ostatní plochou á 30m o celkové délce
120,0m, včetně montážních jam, na p.č. 7664/4, 7664/3 (ost.plocha, silnice, LV 487), p.č. 7664/5
(ost.plocha, ost.komunikace) a p.č. 2659/2 (ost.plocha, ost.komunikace, LV 487), vše v k.ú.
Hostěradice na Moravě.
Při silnici 11/397, v km 0,030 umístění rozpojovací skříně na p.č. 2659/2, v km 0,030-0,045 podélné
uložení kabelů VN (2x32m), vše po pravé straně staničení, v zeleném pásu za silniční obrubou, na
p.č. 2659/2 a 2659/1 (ost.plocha, silnice, LV 487), v km 0,045 křížením silnice 2x protlakem pod
tělesem komunikace (2xVN) o délce á 12,0m, včetně montážních jam a v km 0,411 křížením silnice
lx protlakem pod tělesem komunikace (VN) o délce 18,0m, vše na p.č. 2659/1, v k.ú. Hostěradice na
Moravě.
Montážní jámy protlaků (7x o celé. ploše 26m2) budou umístěny mimo tělesa komunikací. Hloubku
uložení kabelů požadujeme uložit min. 1,5 m pod niveletou vozovky. Chráničky budou umístěny v
celém tělese pozemní komunikace a ve všech pozemcích JMK.

Č.j. MUMI-2711/2021-No

str. 16

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s
probíhající zárukou stavby.
Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemku ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemku Jihomoravským krajem,
na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS
JMK, formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susjmk.cz. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný
silniční správní úřad.
O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován Miroslav Buršík (tel. 737 237
003), e-mail: miroslav.bursikPsusimk.cz ), inspektor.
Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení
protokolárně předány. Před zahájením požadujeme vytyčení hranic pozemků a trasy vedení, kterou
zástupce SÚSJMK odsouhlasí.
V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební
materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních
vpustí v souvislosti s touto stavbou. Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení,
silničních vpustí, propustků a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je
povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání územního rozhodnutí a
následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.
Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení
stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK ( pokud se DSPS vyhotovuje ).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Jindřich Bartuněk, nar. 21.10.1957, Hostěradice č.p. 440, 671 71 Hostěradice
Obec Hostěradice, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
Pavel Křepela, nar. 25.1.1990, Hostěradice č.p. 144, 671 71 Hostěradice
Zdeněk Křikava, nar. 15.2.1964, Hostěradice č.p. 179, 671 71 Hostěradice
Eva Komárková, nar. 15.8.1959, Hostěradice č.p. 189, 671 71 Hostěradice
SEIKOMA s.r.o., Potoční č.p. 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Vinice LAHOFER s. r. o., Brněnská č.p. 523, 671 82 Dobšice
Fio banka, a.s., V celnici č.p. 1028/10, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ing. Pavel Sova, nar. 13.7.1972, Nádražní č.p. 461/11, 671 72 Miroslav
Zea, a.s., Hostěradice č.p. 48, 671 71 Hostěradice
Zdeněk Hubáček, nar. 12.3.1974, Hostěradice č.p. 129, 671 71 Hostěradice
Ivana Hubáčková, nar. 25.5.1972, Hostěradice č.p. 129, 671 71 Hostěradice
Bronislav Sobotka, nar. 9.5.1975, Hostěradice č.p. 461, 671 71 Hostěradice
Jiří Vespalec, nar. 25.11.1972, Hostěradice č.p. 474, 671 71 Hostěradice
Jan Dovalovský, nar. 27.7.1958, Hostěradice č.p. 452, 671 71 Hostěradice
Marta Dovalovská, nar. 6.11.1957, Hostěradice č.p. 452, 671 71 Hostěradice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.
449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Roman Dufek, nar. 12.4.1973, 8.Května č.p. 230, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2
Mgr. Martin Říčka, Ing., nar. 10.3.1968, Šumná č.p. 135, 671 02 Šumná
Zuzana Říčková, nar. 4.4.1969, Šumná č.p. 135, 671 02 Šumná
RIDEA s.r.o., Olomoucká č.p. 1292/17a, Černovice, 618 00 Brno 18
Hana Vystrčilová, nar. 5.12.1969, Hostěradice č.p. 429, 671 71 Hostěradice
BAZAL Investments, s.r.o., Horní Dunajovice č.p. 268, 671 34 Horní Dunajovice
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Jindřiška Řičánková, nar. 1.1.1947, Mokrá č.p. 328, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické služby Hostěradice, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Odůvodnění:
Dne 30.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad opatřením ze dne 3.12.2021 pod č.j. MUMI-5411/2021-Ti oznámil zahájení územního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto.
Účastnící řízení byly v oznámení poučeni, že na předmětnou stavbu dopadá zákon č.416/2009, o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací (liniový
zákon).
Stavební úřad účastníky řízení dále podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby (liniového zákona)
upozornil, že v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků (tj. podle §
144 odst. 1 správního řádu 30 a více), se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního
zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být
záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou
vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno
jednotlivě.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr uvedený v § 103, odst. 1., písm. e), věty 5 zák. č. 183/2006
Sb., který je dle § 2, odst. 2., písm. a), věty 1 zák. č. 458/2000 Sb. provozován ve veřejném zájmu, lze
práva k pozemkům, potřebná pro uskutečnění staveb odejmout nebo omezit v souladu s § 170, odst. 1.,
písm. a) zák. č. 183/2006 Sb.
Bude tedy postupováno dle § 184a, odst.3, zák. č. 183/2006 Sb. a územní rozhodnutí bude vydáno bez
souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem vyznačeným na situačním výkresu dokumentace.
Územní rozhodnutí bude sloužit jako podklad pro zahájení řízení dle § 18, odst. 3., písm. b) zák. č.
184/2006 Sb.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Stavební úřad vyzval účastníky řízení, aby se podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřili k podkladům
rozhodnutí, a to v přiměřené lhůtě 3 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek.
Jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další
lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž
stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele, zda je v souladu s požadavky uvedenými v §
90 stavebního zákona:
a) Tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území,
Podle platného Územního plánu obce Hostěradice schváleného dne 30.6.2005 a jeho pozdějších změn
je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací, protože se jedná o stavbu technické
infrastruktury, rozšíření elektroenergetické distribuční soustavy v zastavěném i mimo zastavěné území
obce).
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Podle závazného stanoviska orgánu územního plánování, Městský úřad Moravský Krumlov, odbor
výstavby a územního plánování ze dne 8.4.2020 pod č.j. MUMK 6239/2020 je záměr přípustný.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že uvedená stavba není v rozporu s platným územním
plánem obce Hostěradice.
Stavba plně respektuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území zejména:
Dle § 20
(1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je
obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a
umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.
Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání požadovaného rozhodnutí.
Dle § 23 Obecné požadavky na umisťování staveb
(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě
technické infrastruktury 2) a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo
mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího
zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem
připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na
přilehlých pozemních komunikacích 15). Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též
požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.
(2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním
stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být
znemožněna zástavba sousedního pozemku.
Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání požadovaného rozhodnutí.
b) Na veřejnou dopravní nebo dopravní infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech
Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou úpravy stávající distribuční sítě VN a NN
v k.ú. Hostěradice.
Vlastní stavba byla projednána s vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Stanoviska vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
V místě vybudování nové trafostanice „OBEC“ na parcele č.471/1 v k.ú.Hostěradice bude provedeno
nové napojení místní komunikace
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
Žádost byla v územním řízení posouzena dotčeným orgánem, a to Městským úřadem Moravský Krumlov,
odborem životního prostředí. Podmínky dotčeného orgánu jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad prověřil výše uvedenou žádost a ostatní podklady v rámci územního řízení a provedl volné
hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků
řízení a uvedl rozhodnutí do souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a stanovil podmínky
pro umístění stavby.
Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona, účastníkem
územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno.
Okruh účastníků územního řízení byl zjištěn ve smyslu § 85 stavebního zákona, kdy stavební úřad
vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku z katastrální mapy, platného
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územního plánu obce. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah, účel předmětné stavby včetně
možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva
k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich.
Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném
územním řízení v předmětné věci, jak je uvedeno v seznamu tohoto rozhodnutí:
Účastníky územního řízení podle stavebního zákona jsou:
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona:

Žadatel: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona:
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Hostěradice, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm.a) stavebního zákona:

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Jindřich Bartuněk, nar. 21.10.1957, Hostěradice č.p. 440, 671 71 Hostěradice
Obec Hostěradice, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
Pavel Křepela, nar. 25.1.1990, Hostěradice č.p. 144, 671 71 Hostěradice
Zdeněk Křikava, nar. 15.2.1964, Hostěradice č.p. 179, 671 71 Hostěradice
Eva Komárková, nar. 15.8.1959, Hostěradice č.p. 189, 671 71 Hostěradice
SEIKOMA s.r.o., Potoční č.p. 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Vinice LAHOFER s. r. o., Brněnská č.p. 523, 671 82 Dobšice
Fio banka, a.s., V celnici č.p. 1028/10, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ing. Pavel Sova, nar. 13.7.1972, Nádražní č.p. 461/11, 671 72 Miroslav
Zea, a.s., Hostěradice č.p. 48, 671 71 Hostěradice
Zdeněk Hubáček, nar. 12.3.1974, Hostěradice č.p. 129, 671 71 Hostěradice
Ivana Hubáčková, nar. 25.5.1972, Hostěradice č.p. 129, 671 71 Hostěradice
Bronislav Sobotka, nar. 9.5.1975, Hostěradice č.p. 461, 671 71 Hostěradice
Jiří Vespalec, nar. 25.11.1972, Hostěradice č.p. 474, 671 71 Hostěradice
Jan Dovalovský, nar. 27.7.1958, Hostěradice č.p. 452, 671 71 Hostěradice
Marta Dovalovská, nar. 6.11.1957, Hostěradice č.p. 452, 671 71 Hostěradice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Roman Dufek, nar. 12.4.1973, 8.Května č.p. 230, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2
Mgr. Martin Říčka, Ing., nar. 10.3.1968, Šumná č.p. 135, 671 02 Šumná
Zuzana Říčková, nar. 4.4.1969, Šumná č.p. 135, 671 02 Šumná
RIDEA s.r.o., Olomoucká č.p. 1292/17a, Černovice, 618 00 Brno 18
Hana Vystrčilová, nar. 5.12.1969, Hostěradice č.p. 429, 671 71 Hostěradice
BAZAL Investments, s.r.o., Horní Dunajovice č.p. 268, 671 34 Horní Dunajovice
Jindřiška Řičánková, nar. 1.1.1947, Mokrá č.p. 328, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické služby Hostěradice, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm.b) stavebního zákona – vznik ochranného pásma:

Vlastníci pozemku v k.ú.Hostěradice na Moravě p.č.:
st.489
3011
471/10
471/45
7653/3
471/26
7638/113
471/31,
4022/3
471/30

471/29
471/27
471/38
470
st.318/1
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st.318/1
8125/7
8125/9
st.321
st.418
st.402
st.322/1
465/3
465/1
st.322/3
8125/10
st.239/1
st.239/2
st.239/2
471/13
463/6
8125/14
8125/27
8125/36
8125/44
8125/42
471/40
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471/41
8125/1
2267
2130
2131
2135
2445
2447
2448
3006
3003
2264
2452
501/1
502
504
504
505
506/1
506/1
2442
2436

9223
9222
501/2
462/6
462/12
462/5
st.233/2
st.233/2
461/9
340/2
st.442
2659/3
2659/4
st.228
7638/169
2446/1
2450
2453
2453
2454

Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly:
- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení.
- Dokumentace vypracovaná firmou ZMES, s.r.o., Sadová 829/1, Horka-Domky, Třebíč, zodpovědný
projektant Ing. Pavel Křepela, ČKAIT 1006576, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb.
- Stanovisko ke stavebnímu záměru Obce Hostěradice ze dne 15.12.2020 bez č.j.
- Povolení zvláštního užívání komunikace vydaného Obecním úřadem Hostěradice dne 15.12.2020 bez
č.j.
- Závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování ze dne 8.4.2020
pod č.j. MUMK 6239/2020.
- Vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne 29.3.2021 pod č.j. MUMK
4623/2021.
- Vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne 26.11.2021 pod č.j. MUMK
19976/2021 – ochrana ZPF.
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru ze dne 29.3.2021 pod č.j. 110100/2021-1150-0ÚZ-BR.
- Vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy ze dne 24.3.2021 pod č.j. MUMK 14617/2021.
- Rozhodnutí MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy ze dne 18.10.2021 pod č.j. MUMK
17292/2021.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a udělení
souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 8.3.2021 pod zn. M40715-26101006.
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 6.4.2021 pod zn. 5002348538.
- Stanovisko Technické služby Hostěradice, p.o. ze dne 15.12.2020 bez č.j.
- Stanovisko Dobrovolného svazku obcí, Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice ze dne
15.12.2020 bez č.j.
- Stanovisko CETIN, a.s. ze dne 29.3.2021 pod č.j.576567/21.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 8.3.2021 pod č.j.E12053/21.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 8.3.2021 pod č.j.210308-1007267175.
- Stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Západ
ze dne 25.5.2021 pod č.j.9219/2021.
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Výpisy z katastru nemovitostí – katastrální území Hostěradice na Moravě.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing.Pavel Tinka
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městský úřad Miroslav

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 3.12.2021 převodem na účet Města
Miroslav.

Příloha: situace
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a e-úřední desce Městského
úřadu Miroslav a OÚ Hostěradice.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne:__________________ Sejmuto dne:_______________
e-úřední deska:
Vyvěšeno dne:___________________ Sejmuto dne:________________

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení/rozhodnutí.
Obdrží:
účastníci řízení (doručení jednotlivě) dle ust. § 85 odst. 1, písm. a), b); odst.2 písm.a) stavebního zákona a
dle § 2 odst.5 zákona č.416/2009 Sb.:
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
Obec Hostěradice, IDDS: kp2a2dg
účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona a dle § 2
odst.5 zákona č.416/2009 Sb.:
Jindřich Bartuněk, Hostěradice č.p. 440, 671 71 Hostěradice
Obec Hostěradice, IDDS: kp2a2dg
Pavel Křepela, Hostěradice č.p. 144, 671 71 Hostěradice
Zdeněk Křikava, Hostěradice č.p. 179, 671 71 Hostěradice
Eva Komárková, Hostěradice č.p. 189, 671 71 Hostěradice
SEIKOMA s.r.o., IDDS: xzu2axq
Vinice LAHOFER s. r. o., IDDS: 2eqgfsa
Fio banka, a.s., IDDS: 8aad5b9
Ing. Pavel Sova, Nádražní č.p. 461/11, 671 72 Miroslav
Zea,a.s., IDDS: cvag4n3
Zdeněk Hubáček, Hostěradice č.p. 129, 671 71 Hostěradice
Ivana Hubáčková, Hostěradice č.p. 129, 671 71 Hostěradice
Bronislav Sobotka, Hostěradice č.p. 461, 671 71 Hostěradice
Jiří Vespalec, IDDS: 25q9zdh
Jan Dovalovský, Hostěradice č.p. 452, 671 71 Hostěradice
Marta Dovalovská, Hostěradice č.p. 452, 671 71 Hostěradice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
Roman Dufek, 8.Května č.p. 230, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2
Mgr. Martin Říčka, Ing., IDDS: 9vm77bx
Zuzana Říčková, Šumná č.p. 135, 671 02 Šumná
RIDEA s.r.o., IDDS: agwxk4y
Hana Vystrčilová, Hostěradice č.p. 429, 671 71 Hostěradice
BAZAL Investments, s.r.o., IDDS: jtdqu3s
Jindřiška Řičánková, Mokrá č.p. 328, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby Hostěradice, IDDS: sgzk9xr
KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE, IDDS: 7in5v7c
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
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účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona a dle §
144 odst. 1 správního řádu – řízení s velkým počtem účastníků:
Vlastníci pozemku v k.ú.Hostěradice na Moravě p.č.:
st.489
st.239/2
505
471/10
st.239/2
506/1
7653/3
471/13
506/1
7638/113
463/6
2442
4022/3
8125/14
2436
3011
8125/27
9223
471/45
8125/36
9222
471/26
8125/44
501/2
471/31,
8125/42
462/6
471/30
471/40
462/12
471/29
471/41
462/5
471/27
8125/1
st.233/2
471/38
2267
st.233/2
470
2130
461/9
st.318/1
2131
340/2
st.318/1
2135
st.442
8125/7
2445
2659/3
8125/9
2447
2659/4
st.321
2448
st.228
st.418
3006
7638/169
st.402
3003
2446/1
st.322/1
2264
2450
465/3
2452
2453
465/1
501/1
2453
st.322/3
502
2454
8125/10
504
st.239/1
504
dotčené orgány
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územní, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, IDDS: sb4bcpy
ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:
Obecní úřad Hostěradice, Hostěradice č.p. 57, 671 71 Hostěradice
- Se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Na vědomí:
ZMES, s.r.o., IDDS: m3vcn8c
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