
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: 15.03.2018  

Č.J..: SU/96440-18/ 12011-2018/ZUK  

   
VYŘIZUJE: Ing. Richard Zukal Adresáti 

TEL.: 544 121 161 - dle rozdělovníku 

FAX: 544 121 171  

E-MAIL: richard.zukal@meuslavkov.cz  

   

DATUM: 14.11.2018  

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Vyrozumění o probíhajícím územním řízení 
 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, jako stavební úřad 
příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném od 01.01.2013 (dále jen „stavební zákon“), 
tímto dle § 47 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“),  

 
vyrozumívá účastníky 

o probíhajícím územním řízení 
 
 

V průběhu územního řízení stavby Holubice, kabel NN Hanák (Kabelové rozvody NN) č. 
stavby: 1030033527, jež se nachází v katastrálním území Holubice, stavební úřad na podkladě 

nového zjištění - sdělení rodinného příslušníka zemřelé Marii Polívkové, 26.01.1948, Holubice č.p. 
203, 683 51 Holubice (zemřela 17.08.2018) vyrozumívá neznámé dědice jako budoucí 
spoluvlastníky jednoho z dotčeného pozemku parc č. PK430/d1 v kat. území Holubice, kteří budou 
dle § 27 odst. 2 správního řádu účastníky tohoto řízení. Tyto osoby se tedy staly účastníky řízení 
až po jeho zahájení, a stavební úřad je proto v souladu s § 47 odst. 2 správního řádu tímto 
vyrozumívá o probíhajícím řízení.   

 

Oznámení 

zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  

Dne 15.03.2018 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 
2151, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, zast. E.ON Česká republika, s. r. o., 
IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, 
zast. ELING CZ s.r.o., IČO 27752810, Střelnice č.p. 2797, Líšeň, 628 00  Brno 28 (dále jen 
„žadatel“) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr: Holubice, 
kabel NN Hanák (Kabelové rozvody NN) č. stavby: 1030033527 (dále jen „záměr“) na 
pozemcích: parc. č. PK429 (=KN897/33), PK596/1, PK596/3, PK430/d2 (=KN811/1), 430/d1 
(=KN981/34), (dle KN) parc. č. 801/1, 801/3, 811/10, 981/33 v kat. území Holubice. 

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

Holubice, kabel NN Hanák (Kabelové rozvody NN); číslo stavby E.ON: 1030033527 

Celkový popis stavby: 

Jedná se o umístění nového kabelového rozvodu v nové trase a umísťuje se jako stavba trvalá. 

Účel užívání stavby: 

Stavba technické infrastruktury, kabelový zemní rozvod NN za účelem připojení nových odběrných 
míst do distribuční soustavy NN. 

Základní technický popis stavby: 

Kabelový zemní rozvod NN (rozšíření DS) pro žadatele o připojení je veden v nové trase, a to 
v délce cca 130m. 

Kabelové vedení NN bude uloženo v rostlém terénu, podél a pod komunikací s ohledem na 
hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS. Kabely zemního vedení NN budou uloženy 
s minimálním krytím v rostlém terénu 0,7m a 1,0m pod komunikací, nestanoví-li správce 
komunikace jinak. Křížení a souběh s ostatními IS bude v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. 

Základní popis technický: 

Z kioskové trafostanice 22/04kV (Holubice Pod Nádražím), bude veden nový kabel NAYY 
4x150mm2, přechodem pod komunikací a podél komunikace směrem k pozemku parc. č. 981/33 
v k.ú. Holubice do nové pojistkové skříně SS200 (cca130m). Nová přípojková skříň SS200 bude 
umístěna přístupně na hranici pozemků parc. č. 981/33 a 981/34 v k.ú. Holubice u komunikace a 
bude sloužit pro napojení odběrů na těchto pozemcích. Celá trasa kabelového rozvodu NN bude 
z důvodu nutnosti mechanické ochrany uložena v chráničce. 

Napojení na technickou infrastrukturu : nové vedení bude napojeno do stávající distribuční 
soustavy NN z kioskové trafostanice TS Pod nádražím. 

Dopravní napojení bude na stávající místní komunikaci. 

Vznikající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V rámci stavby vznikne na dotčených pozemcích předmětnou stavbou nové ochranné pásmo pro 
kabelové vedení do 1kV a 1m na obě strany kabelu podle ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. 

Na záměr se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. 

Stavba podlého zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. 

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, které bylo přerušeno současně s výzvou k doplnění podkladů, lhůta 
byla jednou prodloužena. Žadatel žádost dne doplnil a řízení mohlo pokračovat. 

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. 

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené a ve stejné 
lhůtě se mohou k těmto podkladů dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vyjádřit a seznámit se s nimi (stavební úřad 
Městského úřadu Slavkov u Brna, úřední dny: PO a ST 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00). 
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Poučení 

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.  

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

Součástí tohoto oznámení je i vyrozumění o probíhajícím územním řízení a je doručováno také 
budoucím dědicům po zemřelém vlastníku dotčeného pozemku parc č. PK430/d1 v kat. území 
Holubice – Marie Polívková, 26.01.1948, Holubice č.p. 203, 683 51 Holubice. Stavební úřad zjistil, 
že tento účastník zemřel 17.08.2018. V současné době stavebnímu úřadu není znám výsledek 
dědického řízení a vlastník daného pozemku tedy dosud není znám. Jelikož v tomto případě se 
nejedná o účastníka, kterému by měla být v řízení ukládána povinnost nebo odňato právo, 
stavební úřad v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu a v návaznosti na § 32 odst. 3 správního 
řádu doručuje těmto (neznámým) účastníkům dané vyrozumění veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Hana Postránecká v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Slavkov u Brna a současně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Stavební úřad Městského 
úřadu Slavkov u Brna. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ....................................                Sejmuto dne: ....................................................................... 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti pro výše uvedenou dobu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu). 

 

 

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

 

 

Razítko, 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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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení  
Doručení jednotlivě (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): 
1. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01  České 

Budějovice 1 
zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz 
zast. ELING CZ s.r.o., Střelnice č.p. 2797, Líšeň, 628 00 Brno 28 (na vědomí) 

2. Obec Holubice, Holubice č.p. 61, 683 51 Holubice, DS: OVM, 3qubk5y 
 
Doručení jednotlivě (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona): 
3. Rostislava Koukalová, Holubice č.p. 131, 683 51 Holubice 
4. Jindřiška Kyliánová, Holubice č.p. 193, 683 51 Holubice 
5. Ludmila Straková, Holubice č.p. 193, 683 51 Holubice 
6. Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269, Strašnice, 130 00 Praha 3, 

DS: PO, ubzgk9a 
7. Pavel Hanák, Holubice č.p. 135, 683 51 Holubice, DS: FO, qh9svye 
8. Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5 
9. E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

1, DS: PO, fdbdvmf 
10.GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
11.SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 69779z9 
12.Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí č.p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7 
13.Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č.p. 410, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: 

PO, d4jumdj 
 
Doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu a v návaznosti na § 32 odst. 3 
správního řádu (spoluvlastníci dotčeného pozemku parc.č. PK430/d1 v kat. území Holubice): 
14. neznámí dědicové po zemřelé: Marii Polívkové, 26.01.1948, Holubice č.p. 203, 683 51 

Holubice 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 

15.Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna 
16.Obecní úřad, Holubice č.p. 61, 683 51 Holubice Dálkový přístup 
 
Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 

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

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

19.Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č.p. 687, Veveří, 602 00 Brno 2, 
DS: OVM, jydai6g 

 
Na vědomí (doručení jednotlivě) 

20.ELING CZ s.r.o., Střelnice č.p. 2797, Líšeň, 628 00 Brno 28, DS: PO, 8gr3rzy 
21.VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č.p. 1178, 664 51 Šlapanice u Brna, DS: PO, 

7zzawdd 
22.INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova č.p. 1142, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, k5cb84i 
23.Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: 

PO, qa7425t 

 

 


