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ROZHODNUTÍ
ÚZnUNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmé, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l pism. c)
zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zíkon), ve znéni pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územnim řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání roáodnutí o umístění stavby nebo zařizení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 26.I.2016 podala

Obec Kravsko, IČO 2g2g9z,Kravsko 12, 67t51 Kravsko

(ďálejen "žadatel"), ana základě tohoto posouzení:

I. Vydávápodle § 79odst. 1a92 odst. 1stavebního zákonaa§ 9vyhlášklč.50312006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodováni,územniho opaření a stavebního řádu ve znění
pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

veřejné osvětlení a místní rozhlas
v obci kravsko

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/1 (ostatní plocha), parc. č. 581/1 (ostatní plocha), parc. č.
608/2 (ostatní plocha), parc. č. 608/3 (ostatní plocha) v katastrálnimttzemi Kravsko.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavbou dojde krealizaci nového veřejného osvětlení části silnice 3. třídy probíhající obcí a několika
místních komunikací, navazujicích na tuto silnici. Požadovaná intenzita nově osvětlovaných
komunikací obce bude dle ČSN EN 13 201. Součástí bude rovněž obecní místní rozhlas.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 55411 (ostatní plocha), parc. č. 581/1 (ostatní plocha),
parc. č. 608/2 (ostatní plocha), parc. č. 608/3 (ostatní plocha) v katastrálnimizemí Kravsko.

Určení plostorového a technického řešení stavb},:

- Veřejné osvětlení bude zajištěno svítidly IsARo 70l50W HID 23V L2C EFL M (96 261724),
instalovanými na nových ocelových stožárech JBS a GA6, vetknudmi do terénu v línii vzdálené
0,50m od okraje chodníku a ukotven;fini do betonoých kotermích bloku - dle v,ýkresů
v dokumentaci pro územni rozhodnutí č.E-I4 a E-15.

Pro osvětlení silnice 3. třídy budou použity světelné zďroje o příkonu 70W na ocel. Sloupech
s výložníky I,25m, 8m nad terénem se vzájemným odstupem sloupů 25m. Pro osvětlení místních
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komunikací budou použity světelné zdroje o příkonu 50W na ocel. Sloupechbez výložníku, 6m nad

terénem se vzájemn;ýrrn odstupem sloupů 30m.

Soustava nového veřejného osvětlení je rozdělena na tři hlavní části - A, B napojující i část C a D
napojující i části E a F. Kabeláž všech třech ěástí bude zkabelů AYKY 4xlOmm2(A) a kabely

AYKY 4xl6mm2(B, D). Kabely budou vedeny na dne zemního qfkopu a uloženy v pískovém loŽi.

Před vjezdy do dvoru objektů a garáůí budou chráněny plastoqfoni chrráničkami Kopoflex KF 09063

apodvozovkouzataženy navíc do cbráničky KF09110. Kabel každé části bude postupně zavedenna
svorkovnici každého stožáru, zkteré budou připojena jednotlivá svítidla měděným kabelem CYKY
3CI,Smm},jištěném pojistkou E27164. Souběžně snapájecím kabelem bude vhloubce 1Ocm pod
jeho urovní uložen zemnici pásek FeZn3Ox4, kteý bude vodivě spojen skažd;ýrn ocel stoŽárem

pomocí drátu Fe Zn 8mm. Po celé délce trasy všech částí VO budou kabely vyznačeny signalizaóni

fólií PVC o šířce 33cm, uloženou ve výši 300mm nad kabelem.

Místní rozhlas bude realizován tak, že do společného výkopu pro kabel VO bude uložen i napájecí

kabel obecního rozhlasu. Kabel CYKY 4Bx4mm2 bude zapojen na svorky RSA 6 v každém stožáru

a na stávajícím objektu pobliž kaple, kteqi zustává zachován a je dosud -v1lůiván i jako podpěmý

bod pro dosavadní systém obecního roálasu, bude na tento systém napojen. Umístění jednotlivých

reproduktorů bude dle zákresu ve ýkresu č. E-6 v dokumentaci pro íuemni rozhodnutí. Jedná se o

26 reproduktoru

Vymezení území dotčeného vliv.y stavby.
- Stavba nebude mít vliv naúzemiv takovém smyslu, kteý by bylo třeba dále rrymezovat.

n. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ýkres 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. Budou splněny následující podmínky dotčených orgánů:

2.1. MěÚ Znojmo odbor ŽP orgán ochrany přírody:
při provádění stavby musí být dodržena česká technická norma CSN 83 9061 - Ochrana stromŮ,

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

2,2.MěÚ Znojmo odbor ŽP orgán odpadového hospodářství:
- S odpady, které budou vznikatpři realizaci stavby, musí b}t nakládáno v souladu se zik-. č, 158/2001

Sb., Ó odpadech a předpisy souvisejícími. Bude vedena pruběžrá evidence všech vmikajicich odpadŮ

vrozsahu § 21 lyhl. č.3831200| Sb., o podrobnostech nakládání sodpady ve znění pozdějŠÍch

právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprár.něným osobám, bude

předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.

2.3. Správcrr/vlastníku sítí technické infrastruktury :

- uložené ve vy,jádření VAS, a. s. č. j.:3l48lI5l15 ze dne 13.10.2015

- uložené ve vyjádření E,ON Servisní, s.T.o. m.: M40715 - 16082995 ze dne 19.10.2015

- uložené ve vy.jádření RWE DS, s.r.o. zn.: 5001219871 ze dne 30.112015

- uložené ve vyjádření Česká telekomunikační infrastrukhrra, a.s. čj.: 702l82ll5 ze dne 1.10.2015

Účastníci fizení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád v platném zněnÍ. na něŽ se

vaahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kravsko, Kravsko 12,67151 Kravsko

odůvodnění:

Dne 26,7.2016 podal žaďatel Obec Kravsko žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby veřejné

osvětlení a místní rozhlas v obci kravsko.
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Žáďostbyla předepsan;izrn způsobem dle § 86 stavebního zákona a § 3 vyhláštq, é. 50312006 Sb., o
podrobnější úpravě územního roáodováni, tuemniho opatření a stavebním řádu ve znění pozdějších
změn těmito doklady:

- dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
- vyj ádření MěÚ Znojm o oŽp č j .: MUZN 8326512015 ze dne 2L10.2015
- závazné stanovisko HZS JmK HSBM-10-64-7/7-POKŘ-20I5 ze dne 19,10.2015
- souhlas E.ON ČR, s.r.o, s umístěním do společného ýkopu s vedením NN ze dne21.12.2075
- úpis z katastru nemovitostí
- informace o parcelách KN
- kopie katastrální mapy
- doklad o zaplaceni sprár,ního poplatku
- vy,jádření správců doprarmí a technické infrastruktury

- RWE DS, a.s. zn.: 5001219877 ze dne 30.11.2015
- E.ON Česká republika, s.r.o. zn.: M4O715-16082995 ze ďne 19.10.2015
- Vodárenská a,s. čj.: 3I48l15lI5 ze dne 13.10.2015
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. čj.: 7O2I82l15 ze dne 1.10.2015

Stavební íňad oznámil zahájeni územního řizeni známým účastníkrim íizeni a dotčeným
orgánům. V oznámeni o zahájeni územního íizeni apontáni k ústnímu jednání stavební úřad upozornil,
že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řizeni a připomínky veřejnosti mohou být
uplatněny nejpozději při ústním jednáni,jinak k nim nebude přihlédnuto.

Současně stavební úřad v oznámení o zahájeni řízení uvedl, že nejpozději do 3 dnů po veřejném
ústním jednání podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), se mohou účastníci řizeni sezrtámit s podklady pro rozhodnutí.
Současně se účastníci řizení upozorňují na to, že v řizenich, ve kterych je uplatňována zásada koncentrace
řizeni, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky porrze v předem
stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této
lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky.

Stavební úřad současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.3.2016,
o jehož ýsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném tuemnim řizeni pŤezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řizeni a dotčenými orgány a 4istll, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy lydan;fmi k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Návrh umístění stavby není v rozporu s platným územním plánem obce Kravsko vydaným dne
27 .6.2012 a účinnli,rn dneml 4.7 .2012

Umístění stavby lyhovuje obecným požadavkum na ýstavbu stanoveným vyhláškou č. 50112006
Sb,, o obecných požadavcích na využiváni územi, ve zrění pozdějších změn a v rozsahu příslušným
požadavkum v územním řizeni kposouzení, stanoveným vyhláškou ě. 26812009 Sb., o technic§fch
požadavcích na stavby, ve zněni vyhlášky č.20l20I2 Sb.

Stavební uřad zajistil vzájemný soulad pŤedložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zabrnli je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních
předpisů ve qfroku uvedených,

Okruh účastníku řizeni byl stanoven ve smyslu ust.§ 85 stavebního zákona, kdy stavebni úŤad
vycházel z poďáni stavebníka, dále z rlýpisu z katastru nemovitostí a snímku pozemkové mapy. Přitom
vza| stavební úřad v úvahu druh, rozsah a 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 b;ft přímo dotčena vlastrrická nebo jiná věcná práva k pozemkum a stavbám na
nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníku řízení podle § 85 odst. 1

stavebního zákonazžaďatele tj. Obec Kravsko, dále obec, na jejimžúzemibuďe záměr uskutečněn tj.
rovněž Obec Kravsko a podle § 85 odst. 2 písmene a) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém
mábytpožadovaný zámět uskutečněn a všechny dotčené pozemky parc. č. 55411,58l/1, 60812 a 608/3 k.
ú, Kravsko je vlastníkem Obec Kravsko.
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Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může bl.t územnim rozhodnutím přímo jsou všichni niže uvedení
účastníci pod nadpisem ,,účastníci (veřejná vyhláška)", jejichž pozemky sousedí s pozemky pro stavbu a
tato se k jejím pozemkům přibližuje navzďálenost menší než jsou 2metry.

Ze správcilvlastníků sítí technické infrastruktury jsou účastníky E.ON Česká republika s.r.o.,
Regionální engineering Znojmo, Jihomoravská plynárenská,a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLECNOST, a,s., divize Znojmo, Telefónica 02 Czech Republic, a.s..

Vypořádání s návrhy a námitkami účastnílcu:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vy,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům roáodnutí nevyjádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Bmě, Žerotínovo
nám.3l5 podáním u zdejšího správního orgánu.

První den lhůty je den následující po dni omámení. Odvolání se podává s poťebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal sprármímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je spráwi orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout v,_frokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění roáodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s §
85 odst. 1 spráwího řádu odkladný účinek.

Stavební uřad doruěí žaďateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí,
opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení úzernního roáodnutí opatřený doložkou
právni moci doruči také obci, pokud není stavebním úřadem, a jdeJi o stavbu podle § 15 nebo 16
stavebního zékona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmín§ rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařizeni, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci.

Rozhodnutí nepozbude však platnosti, jestliže bude v této lhůtě srealizaci stavby započato.

Ú zemni roáodnutí nezbaluj e stavebníka (investora) povinnosti
ze stanovisek správců a vlastníku technické a doprarmí infrastrukíury.

dodržet podmínky lyplývaj ící

Územnirozhodnutí j e závazné i pro právní nástupce žaďatele a ostatní

Marie Holíková
odboru výstavby

Toto oznámení územního rozhodnutí o umístění stavby musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na
úřední desce Měú Znojmo v podobě fyzické i elektronické.

Vyvěšeno ď"", k.{.,..ť,.l,.,.h../.é_. Sejmuto dne:

€řĚť,

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje ryvěšení a sejmutí oznámeni.
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PříIoha:
ověřená dokumentace pro územni rozhodnutí
(obdržípo nabytí právnimoci žadó

str. 5

Poplatek:
SPrávní PoPlatek Podle zákona Č,634/2001 

9b^.:_o_.p.ávních poplalcích_!9ložky 17 odst. 1 písm. f) vevýŠi celkem 20 000,- Kč byl zaplacen Úělal.zo16 pod var. sýmbolem 5600000308.

Obdrží:
účastníci (dodejhv)
Obec Kravsko, IDDS: jwíbde6

taltntsi rverejna qvn r
E,ON Ceská r"publ51,r:r- o,, Regionální engineeri ngZnojmo,'DDS: 3534cwzVoDARENsrÁ RrctovÁ spoipČŇosr, u.r., ařrii"Žnojro, IDDS: siygxrm
*UF.D,_."ibuční služby, s.r.o., rnni: inny:.Ó 

-'' -r t rlv 4lrv

Ceská telekomrrnikační-infrasúktu.á u..., IDDS : qa7 42 5tORTBAUER s.r.o., IDDS: nin7 d
Jana Drozdová, Kravsko č.p. 15i, 671 5t KravskoLibor Drozd, Kravsko t,.p.ŽOa,Oi t S t 

-rrav.to
Pavel Závěrka, Kravsko r,.p. ZÓ+, 671 5| Kravsko
D.ana Demková, Kravsko 8.p. 19á, ei{ Y KravskoJiří Demek, Kravsko č.p. 198, alí Št Iáavsko
Mgr. František Moučka, Kravsko e.p. iř, 671 51 KravskoMgr. Zdeňka Moučková, Kravsko ep. rls, 671 5l KravskoJaroslav Š.vjda, Kravskoč.p , 91- 6i'i'51 Kravsko
_r9nKu Svédová, Kravsko Č.p. 91, 67I 5l Kravsko
$arta Patočková, Kravsko 8.p. Ú, eliŠl Kravsko
Y?+.Patočková, Kravsko e.p. al', 67i Ši KravskoYáclav Stehlík, Kravsko e .p.il, án il Kravsko
Helena Stehlíková, Kravskó č.p-. 77, eňit KravskoPavla Vojtěchová, Kravsko e .p. OO,'elt' St Kravsko
!us91Oočkalová, Kravsko i p. Ít t, ejt l KravskoZemědělské družstvo 

Ť"b:!: na4,ir§, iOOS, apScwrg
lukáš ČiZet<,Kravsko č.p, 114,671 5t Kravsko
}niluše čižkov!,Kravská t.p. ÍU,-Sli ii rruurto
Ing, Vladimír Šimeček,Vaticru t.p. iňši,žiiJ"*e (Brno-Vinohrady), 628 00 Brno 28PhDr. Božetěch šimeček, Foerstroia e.i.-ztgiii^,ffi;*b ,"uru oo Bmo 16Ja_na_ Stehlíková, Kravsk o č.p, 1O2, 6,7lT| KravskoJiří Stehlík, Plenkovice O.p. 

-lS, 
al t St Kravsko

Stanislav Klouda, Kravskó č.p'. 126,6?|Št Kravsko
S_tanislav Jelen, Kravsko č.p. 

^86,671Si 
rrarrsto

H,ana Wenigová, Kravsko 8.p. SO, OZi jt rravsko
|4arek Kabilka, Kravsko e.p. S:, 

-67t 
51 Kravsko

Jana Kabilková, Kravsko čp. 53, 671 5t ňuurto
Mgr. Jindřich červinka, Kravsko r,.p. ái,Zit St KravskoMgr, Jaroslava červinková, Kravski i.i'.ěs,671 51 KravskoKateřina]vlrkvičková, Palackého r,.p. tísói t s, 669 02 Znojmo 2Jaroslav Růžek, Kravsko č.p.82, eit St Krurrsko
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Blažena Růžková, Kravsko ě.p.82,671 5I Kravsko
Michal Kaše, Nový Šaldorf č,p. 69, Noqý Šaldorf-Sedlešovice, 6718I Znojmo 5

Radek Škárka, BŤezová č.p.370, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Marcela Škárková, Březová č.p. 37O, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Jakub Jírovec, Kravsko č.p. 65, 671 5I Kravsko
Jana Jírovcová, Kuchařovická č.p. í21913, 669 02 Znolmo 2
Jana Stehlíková, Kravsko č.p. 102,67I 5I Kravsko
Mgr. David Kozelský, Vinohrady ě.p.3438178,669 02 Znolmo 2
Stanislav Jelen, Kravsko č.p. 86,67I51 Kravsko
Hana Wenigová, Kravsko č.p, 86, 671 5I Kravsko
Ing. Pavel Švaříček, Sedlákova č.p.768117, Horka-Domky ,674 0I Třebíč 1
Jana Noviáková, Dukelslqich Bojornríku č.p. 2874lI45,67I 8I Znojmo 5

Jaroslav Švéda, Kravsko č.p. 91, 671 5I Kravsko
Lenka Švédová, Kravsko č.p. 91, 671 5I Kravsko
Václav Sedláček, Moučná č.p.1332, Poděbrady III,290 01 Poděbrady 1

Jiřina Ramešová, Ludmanova č.p.30Il7, Poděbrady III,290 01 Poděbrady 1

Jiřina Sedláčková, Kíáíkáé.p.33313, Poděbrady III,290 01 Poděbrady 1

MartaPatočková, Kravsko č.p. 87, 671 5I Kravsko
Dana Popovičová, Kravsko č.p. 88, 671 5I Kravsko
Marie Hálková, Kravsko č.p. 17,67I 5I Kravsko
František Peťíček, ulice Čoupkov,ých č.p. 67Il30, Komín, 624 O0 Bmo 24
Miroslav Peřiček, Kravsko č.p.72,6'lI 5I Kravsko
Karel Petříěek, Kravsko č.p.22,671 51 Kravsko
Marie Novotná, Plenkovice č.p. 35, 67I 5I Kravsko
Karla Horníčková, Heyrovského ě.p. 599120, Bystrc, 635 00 Brno 35
Libuše Doksanská, Pálavské náměstí ě.p, 410312,Židenice,628 00 Bmo 28
Marcela Vackovcová, Hlavní č.p. 176,43I 63 Perštejn
Marie Pavelková, Husova ě.p. 16515, Staré Bmo, 602 00 Brno 2
Josef Málek, Kravsko č.p. 70, 67 I 5I Kravsko
Jana Málková, Kravsko č.p. 70, 67 1 5I Kravsko
Karel Klempa, Kravsko č.p.7I,671 5I Kravsko
Petra Klempová, Kravsko č.p.7I,671 51 Kravsko
Jaroslav Růžek, Kravsko č.p.82,67I 51 Kravsko

dotčené správní úřady (dodejhv)
Městský uřadZnolmo, odbor životrrího prosředí, nám. Armády ě.p. I2I3l8,669 02 Znojmo 2
Hasičslqf záchranný sbor JmK, uzemni odbor Znojmo,Pražská83 6,Znolmo
Obecní uřad Kravsko silniční sprárrrrí uřad, IDDS: jwfbde6

ostatní (dodejhv)
Městský úřadZnojmo, odbor organizačni, Obroková ě,p. IlI2,669 02 Znojmo 2
Obecní úřad Kravsko, IDDS:jwfbde6

s žádostí o zveřejnění na úřední desku


