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V Pohořelicích dne 29.4.2015
E.ON Distribuce a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 280 85 400
Zast.: EEIKA BRNO, s.r.o., Ing. Zdeněk Šenkýř
Kšírova 120
619 00 Brno
IČ: 255 73 829
veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 13.04.2015 byla MěÚ Pohořelice, odboru územního plánování a stavebnímu úřadu
doručena žádost, kterou podala společnost E. ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupená společností E. ON Česká
republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, se
zplnomocněním pro společnost EEIKA Brno, s.r.o., IČ: 255 73 829, se sídlem Kšírova
385/120, 619 00 Brno, zastoupenou Ing. Zdeňkem Šenkýřem, nar. 10.09.1981, bytem
Kotvrdovice 312, 679 07, o vydání územního rozhodnutí pro stavbu:
„Troskotovice - obnova NN z TS Obec až 133“
na pozemcích ZE parc.č. 365 (GP), 368 (GP) a pozemcích KN 268, 742/16, 269, 310,
273/1, 302, 275, 301/1, 283/1, 288/1, 309/2,307/3, 306, 271, 273/2, 303/1, 284, 286, 288/1,
290/1, 290/2, 294/7,365/109, 294/2, 293/1 a 318 vše v k. ú. Troskotovice.
Umístění a popis stavby
Předmětem stavby je obnova části distribučního vedení (venkovní vedení NN) ve východní
části obce Troskotovice. Toto vedení bude nahrazeno novým kabelovým rozvodem NN.
Účelem stavby je zabezpečení spolehlivé dodávky elektrické energie odběratelům v
požadované kvalitě a současné zajištění hospodárnosti vynakládaných prostředků.
Nová (zrekonstruovaná) kabelová DS NN bude napojena na stávající kabely NN (vedoucí z
TS Obec),přes novou rozpojovací skříň SR522 osazenou na pozemku p.č.368 (GP) naproti
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RD č.p. 168. Z této budou vyvedeny 2 nové kabely NN, které budou smyčkovat nově osazené
přípojkové a rozpojovací skříně, pro jednotlivá odběrná místa (OM), až před RD č.p. 179 a
324, kde budou ukončeny ve stávajících rozvodných skříních SS1 00 a SR542, osazených v
rámci předešlé stavby „Troskotovice, rozšíření pro RD Heverová - 1030018188«. Dále bude
uvedená rekonstrukce pokračovat od stávající přípojkové skříně SSIOO osazené na pozemku
p.č. 283/1 v rámci předešlé stavby „Troskotovice, rozšíření pro RD Heverová – 1030018188“.
Z této SS100 bude vyveden jeden nový kabel NN jenž bude opět smyčkovat nově osazené
přípojkové a rozpojovací skříně, pro jednotlivá odběrná místa (OM), až před pozemek p.č.
1891 (k stávajícímu PB 133), kde bude ukončen v nově osazené rozpojovací skříni SR542.
Zde navazuje další část rekonstrukce DS NN pod názvem „Troskotovice, obnova NN od 133
až 141 – 1040007742“ tuto řeší samostatná PD.
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona, oznamuje zahájení územního řízení, a protože jsou mu dobře známy poměry v území
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do výše uvedeného termínu předloží žadatel:
- doklad o zaplacení správního poplatku /20.000,- Kč/
Poučení
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány; jinak
se k nim nepřihlíží.
Nahlížet do podkladů je možné po tuto dobu v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu
Pohořelice, ve dnech pondělí a středa od 8- 17 hodin, v ostatních pracovních dnech po
předchozí domluvě.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50000,-- Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
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§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru ÚP a stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ
Pohořelice a také bude vyvěšeno po stejnou dobu na úřední desce městyse Troskotovice.
Rovněž bude umožněn dálkový přístup a to na www.pohořelice.cz v sekci úřední
deska/veřejné vyhlášky. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnem
doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
Přílohy pro žadatele: složenka á 20.000,- Kč
Doručí se
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená:
EEIKA Brno, s.r.o., IČ: 255 73 829, Ing. Zdeněk Šenkýř, Kšírova 385/120, 619 00 Brno
Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 (veřejnou vyhláškou)
vlastníci dotčených pozemků parc . č. GP 365 a 368; KN 742/146, 268, 269, 310, 309/2,
307/3, 306, 271, 273/2, 273/1, 303/1, 275, 303/1, 284, 286, 288/1, 289/1, 290/1, 290/2, 318,
383/1, 294/7, 365/109, 294/2, 293/1 vše v k.ú. Troskotovice
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 309/2, 307/3, 306, 304/2, 303/1, 271, 273/2 vše v k.ú.
Troskotovice
O2 Czech Republic, a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Znojmo
E.ON Česká republika, s.r.o.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Dotčené orgány
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP
MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství
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