
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA 
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 

 

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 
 

   

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 14.05.2018  

Č.J..: SU/63406-18/ 15484-2018/Bar  

   
VYŘIZUJE: Ing. Bartlová Veronika, DiS. OBDRŽÍ: dle rozdělovníku 

TEL.: 544 121 141  

FAX: 544 121 171  

E-MAIL: veronika.bartlova@meuslavkov.cz  

   

DATUM: 18.06.2018  
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Oznámení 
o zahájení územního řízení  

Dne 14.05.2018 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, 
České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, zast. MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 
č.p. 79, 768 23  Břest (dále jen „žadatel“) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
pro stavební záměr:  

Vážany nad Litavou, kabel NN Hložek (č.st. 1030041769) 

na pozemcích parc. č. 142, 171, 1781              v kat. území Vážany nad Litavou.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve 
výše uvedené věci. 
 

Popis záměru 

Předmětem stavby je připojení nového odběrného místa k distribuční síti E.ON na základě žádosti 
o připojení pozemku parc. č. 171 v Obci Vážany nad Litavou. Nové vedení NN je řešeno jako 
podzemní, je dodržena ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).  

Ze stávajícího holého nadzemního vedení NN AlFe 3x50 na podpěrném bodu č. 139 na pozemku 
parc. č. 142 bude přes novou rozpojovací skříň na sloupu SV101/NS vyvedeno nové kabelové 
vedení NN NAYY-J 4x150 a to otevřeným výkopem cca 1 m, překopem místní komunikace cca 5 
m a dále chodníkem cca 75 m podél rodinných domů. Vodovodní šachta pro rodinný dům č.p. 31 
bude obejita překopem komunikace cca 3 m. Vedení bude pokračovat otevřeným výkopem cca 83 
m v zeleném pásu podél komunikace parc. č. 142, a dále bude pokračovat podél oplocení zahrad 
na pozemek parc. č. 1781 až k pozemku parc. č. 171 v kat. území Vážany nad Litavou. Vedení 
bude ukončeno v nové pojistkové skříni v pilíři SS100/NK zapuštěné do zdi zahrady na pozemku 
parc. č. 171 v kat. území Vážany nad Litavou. Vedení bude v zelených pásech umístěno 
v kabelové chráničce Duoflex 110. V místech křížení sítí plynu a sdělovacího vedení pak ve 
žlabech. Délka trasy nového kabelového vedení NN činí cca 164 m.  

Výkopy pro kabely budou prováděny ručně s ohledem na ostatní uložení IS. Výkopy musí být do 
doby zahrnutí zajištěny tak, aby nedošlo k úrazu osob, což zajistí zábrany proti pádu osob.  
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. 
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U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební 
úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a 

dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním 
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"); do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout 
ve lhůtě výše uvedené a v této lhůtě se mohou k podkladům také vyjádřit (stavební úřad 
Městského úřadu Slavkov u Brna, úřední dny: PO a ST 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00).  

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Hana Postránecká v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být 
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne ...................................................Sejmuto dne............................................................ 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu  

na své úřední desce. 

 

 

Vyvěšeno dne .....................................................Sejmuto dne............................................................ 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu  

Způsobem umožňujícím dálkový přístup.(viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

otisk razítka 
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Poučení pro navrhovatele – správní poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč, lze uhradit osobně na 
stavebním úřadě MěÚ Slavkov u Brna, poštovní poukázkou typu „A“ nebo převodem na účet 
000019-0000729731, kód banky 0100, konst. symbol 0179, var. symbol 1001002140. Doklad o 
zaplacení správního poplatku doložte na stavební úřad. 
 

Příloha 

Situace širších vztahů v měřítku 1:1000  
 

Rozdělovník 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona  

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, 
doručí se na základě plné moci: 

MOPRE s.r.o., Břest č.p. 79, 768 23 Břest, DS: PO, cienki2 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona  

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 
2z3a25t 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona  

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 
2z3a25t 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

Josef Ryšavý, Vážany nad Litavou č.p. 173, 684 01 Slavkov u Brna 

Vladimír Paseka, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna 

Marie Paseková, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna 

Milada Paseková, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna 

Petr Buňatický, Vážany nad Litavou č.p. 241, 684 01 Slavkov u Brna 

Milan Hégr, Na Vyhlídce č.p. 278, 683 52 Křenovice u Slavkova 

Miroslava Hégrová, Vážany nad Litavou č.p. 30, 684 01 Slavkov u Brna 

Lenka Nečesalová, Vážany nad Litavou č.p. 31, 684 01 Slavkov u Brna 

Barbara Marrerová, Vážany nad Litavou č.p. 248, 684 01 Slavkov u Brna 

Radoslav Budík, V Sídlišti č.p. 388, 683 01 Rousínov u Vyškova 

Hana Štanglová, Vlčnovská č.p. 4213, Židenice, 628 00 Brno 28 

Ondřej Hložek, Vážany nad Litavou č.p. 29, 684 01 Slavkov u Brna 

Monika Obhlídalová, Vážany nad Litavou č.p. 29, 684 01 Slavkov u Brna 

Expobank CZ a.s., Vítězná č.p. 126, Malá Strana, 150 00 Praha 5, DS: PO, 8zuewv8 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, DS: PO, pmigtdu 

Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, 
qa7425t 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6 

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p. 410, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, 
d4jumdj 

E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, 
DS: PO, fdbdvmf 

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz 
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou 

Neznámé osoby -  právní nástupci po zemřelém vlastníkovi pozemku parc. č. 139 a rodinného domu 
na něm č.p. 25 Janu Gottwaldovi, Vážany nad Litavou č.p. 25, 684 01 Slavkov u Brna. 

Doručeno v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) a ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu.  
 
Dotčené orgány 

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení ŽP, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 
Slavkov u Brna 

Ministerstvo obrany, Svatoplukova č.p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk 

 
Na vědomí  

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí doručeno jednotlivě 

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

Obecní úřad Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 
2z3a25t 

 

 
 
 

 

 


