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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
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 91 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 7.6.2012 podala společnost 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, 
kterou zastupuje EEIKA Brno s. r. o., IČO 25573829, Jahodová 493/54, 620 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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Kravsko, přeložka venkovního vedení VN - TS Obec, OÚ 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 178/1, 178/11, 178/17, 178/40, 581/5, 582/5, 626/4, 627/1 v 
katastrálním území Kravsko. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Přeložka venkovního vedení VN - TS Obec, OÚ 

 

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba přeložky venkovního vedení VN bude umístěna na pozemku parc. č. 178/1, 178/11, 178/17, 
178/40, 581/5, 582/5, 626/4, 627/1 v katastrálním území Kravsko. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Projekt  řeší přeložení části trasy vedení vysokého napětí 22 kV mezi podpěrným bodem č. 65 a TS Obec 
Kravsko v délce cca 0,246 km v provedení vodiči JIV.  Na bodě č. 65 bude osazena konzola PII-28R, 
průběžný bod č. 66 bude nahrazen rohovým. Body č. 67 a 68 se posunou do nového místa a použiji se 
EGU konzoly a kotevní izolátory pro vodiče JIV. S provedením přeložky se počítá v součinnosti se 
stavební úpravou odboček Kasárna Kravsko-Keramika, která je plánována na přelomu let 2012 a 2013. 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 670/2004 Sb. se vymezuje  ochranné pásmo tohoto 
nadzemního vedení VN – což je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, který činí od krajního vodiče vedení 
na obě strany 

 

 

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby, další projektovou přípravu a řízení: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, 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. 

2. Zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky a případně uživateli pozemku. Před 
provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy. Po ukončení prací bude ornice 
rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu. Lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF včetně doby 
potřebné pro uvedení dotčené plochy do původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku. Práce budou 
prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejích vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních 
došlo při výstavbě k co nejmenším škodám. Důkladně budou dodržovány zásady ochrany 
zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti uvedené v ustanovení § 8 
zákona a vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

3. Budou splněny podmínky Lesy ČR,s.p.: 

- Podél koryta vodního toku bude zachováno ochranné pásmo ve vzdálenosti 6m od břehové hrany 
(na obě strany vodního toku) 

- V ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné stavby (včetně oplocení a drobných staveb, 
stožárů a jiných zařízení) 

- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu 
ukládány na březích, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo 
k jejich splachování do koryta vodního toku, nedojde k poškození stávajícího břehového porostu 
(stavebník zajistí ochranu dřevin před poškozením – npř. dřevěným hrazením) 

- Bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku (použití 
biologicky odbouratelných olejů) 

- Správce vodního toku bude přizván ke kolaudaci 

4. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica proto musí být plněny 
podmínky k ochraně tohoto zařízení obsažené ve vyjádření Telefónica č.j.: 19662/12 ze dne 3.2.2012. 

5. V blízkosti překládaného vedení se nachází plynárenské zařízení společnosti JMP, a.s. – budou 
dodrženy podmínky k ochraně tohoto zařízení stanovené vyjádřením JMP, a. s. zn.: 5000551006 ze 
dne 21.11.2011. 

6. Dále se v blízkosti stavby nachází kanalizace ve správě VAS, a . s, která ve vyjádření č.j.: 2461/15/11 
ze dne 6.12.2011. 

7. Podzemní a nadzemní vedení NN nacházející se v blízkosti stavby bude chráněno dle podmínek 
E.ON ČR s.r .o. ve vyjádření ze dne 21.12.2011. 

8. Stavba vyžaduje stavební povolení dle § 109 a násl. stavebního zákona. Náležitosti žádosti o stavební 
povolení stanovuje § 110 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.  

9. Projekt. dokumentace k stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 159 
odst. 2 stavebního zákona. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven dle ustan. § 2 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
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Odůvodnění: 

Dne 7.6.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Žádost byla předepsaným způsobem dle § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě a územního opatření doložena: 
        - dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 
        -  plná moc k zastupování 
        - závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP 
 - výpis z katastru nemovitostí 
 - informace o parcelách KN 
 - kopie katastrální mapy 
       - stanoviska dotčených orgánů 
       - souhlas Lesy ČR 
 - doklad o zaplacení správního poplatku 
 - vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury  - JmP, a.s. 
                                                                                                   - E.ON Česká republika, s.r.o. 
                                                                                                   - Vodárenská a.s. 
                                                                                                   -Telefónica O2 Czech Republic,a.s 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
19.7.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení byli stanoveni dle § 85 stavebního zákona, a jsou jimi žadatel se zplnomocněným 
zástupcem E.ON Distribuce ČR s.r.o. zastoupena EEIKA Brno s. r. o., obec,  na jehož území se stavba 
bude nacházet – Obec Kravsko, vlastníkem dotčených pozemků je opět Obec Kravsko a ČR s právem 
hospodařit Lesy ČR s.p. Správa toků – oblast povodí Dyje a E.ON Česká republika s.r.o., Regionální 
engineering Znojmo, JMP Net, s.r.o.,  Povodí Moravy, s.p., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo jsou správci či vlastnívi inž. sítí 
nacházejících se v blízkosti stavby. 

 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování 
a stavebního řádu,  Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 
podáním u zdejšího správního orgánu. 

První den lhůty je den následující po dni oznámení. 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. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. 
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 
 

 
 
 
 
 

                                                               Marie Holíková 
                                                                 referent odboru výstavby 

  
 
 
 
 
 
Příloha: 
ověřená projekt. dokumentace 
(obdrží po nabytí právní moci žadatel) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení územního rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ 
Znojmo v podobě fyzické i elektronické. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
  zastupuje: EEIKA Brno s. r. o., IDDS: 8az234n 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor ŽP - orgán ochrany přírody, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 
02  Znojmo 2 
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02  
Znojmo 2 
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor ŽP - vodoprávní úřad, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02  
Znojmo 2 
  
ostatní 
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22  Znojmo 
Obecní úřad Kravsko, Kravsko č.p. 23, 671 51  Kravsko 
 
Území s ÚP nebo RP ( § 92 odst.3 zák. č. 183/2006Sb. ( stavební zákon) 
Další účastníci řízení dle § 85 odst.2 zák. č. 183/2006Sb. prostřednictvím veřejné vyhlášky: 
E.ON Česká republika s.r.o., IČO 25733591, Regionální engineering Znojmo, IDDS: 3534cwz 
JMP Net, s.r.o., IDDS: te2d68s 
Lesy České republiky. s.p., IČO 42196451, Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
Obec Kravsko, IDDS: jwfbde6 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, divize Znojmo, IDDS: siygxrm 
 
MěÚ Znojmo – odbor organizační, Obrokova 12, 6669 02 ( s žádostí o zveřejnění na úřední desce po 
dobu minimálně 15-ti dnů,  15. den  je posledním dnem oznámení ) 
Obec Kravsko   (s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu minimálně 15-ti dnů, 15. den  je 
posledním dnem oznámení) 
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