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V Pohořelicích 21. srpna 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ - DOPLNĚNÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 24. 7. 2020 pod č. j. MUPO-61441/2020/SU/AUV byla MěÚ Pohořelice, odboru územního plánování
a stavebnímu úřadu doručena žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení, kterou podal
městys Troskotovice, IČ 006 37 637, se sídlem Troskotovice 18, 671 78 Troskotovice, zastoupen společností
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, IČ 251 85 969, se sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice, pro stavbu:

Troskotovice – veřejné osvětlení
na pozemcích parc. č. 1174/10, 742/16, 238/41, 1596, 185/2, 368/58, 237/1, 236/1, 171/1, 238/1, 236/4,
229/50, 238/16, 229/66, 238/42, 229/2, 229/49, 1597, 1598/1, 368/50, 365/153, 368/51, 317/1, 368/47,
156/1, 229/94, 1021/43, 229/90, 229/11, 229/16, 229/13, 638/1 a 1539 v k. ú. Troskotovice.
Umístění a popis stavby
Jedná se o stavbu trvalou. Stavba bude umístěna v zastavěném území obce Troskotovice v k. ú.
Troskotovice na pozemcích parc. č. 1174/10, 742/16, 238/41, 1596, 185/2, 368/58, 237/1, 236/1, 171/1,
238/1, 236/4, 229/50, 238/16, 229/66, 238/42, 229/2, 229/49, 1597, 1598/1, 368/50, 365/153, 368/51,
317/1, 368/47, 156/1, 229/94, 1021/43, 229/90, 229/11, 229/16, 229/13, 638/1 a 1539. Trasa nového
kabelového vedení veřejného osvětlení je navržena do volného prostoru podél komunikací nebo stávajících
chodníků.
V rámci stavby bude vybudováno nové kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly typu
LED. Ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení, umístěného u obecního úřadu, budou vyvedeny tři
kabely AYKY 4x16mm2, které budou vedeny v souběhu s kabely NN. V trase budou kabely zaústěny
v nových stožárech o výšce 6 m a 8 m, které budou osazeny výložníky a svítidly LED. Na pozici V23 a V32
bude kabel ukončen na stávající betonovém stožáru v pojistkové skříni SP100, ze které bude proveden

kabelový vývod na stávající síť veřejného osvětlení. V trase kabelu veřejného osvětlení bude položen
uzemňovací drát FeZn  10mm (příp. CU  10 mm).
Kabel bude položen ve volné terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy,
přechody, komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7 m,
v přechodu komunikace 1,0 m, v pozemku ve správě SÚS (parc. č. 1174/10 a 742/16) 1,2m. Přechod
komunikace ve SÚS (parc. č. 1174/10 a 742/16) bude proveden mikrotunelováním.
Počet sloupů VO:
Délka trasy VO:
Kabelové vedení:
Napěťová soustava:

76 ks
3 623 m
AYKY 4x16mm2
3x400/230V +PEN

Vzhledem k tomu, že a vydává nové oznámení.
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), nově oznamuje podle ustanovení § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům,
z důvodu doplnění nového dotčeného pozemku parc. č. 229/49, které žadatel podal po oznámení zahájení
územního řízení ze dne 12. 8. 2020.
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. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
(odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30
a 12:30 - 15:00, ostatní dny po telefonické dohodě).
Poučení:
Dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se jedná
o řízení s velkým počtem účastníků řízení, přičemž je oznámení o zahájení územního řízení doručováno
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 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 ustanovení § 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 ustanovení § 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.
Seznámení se s podklady rozhodnutí
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě
nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek.
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Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Pohořelice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
Účastník dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a)(dodejky): - žadatel
Datová schránka:
Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Troskotovice, zastoupen ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.,
Katovická 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, DS: PO, x8h3m4w
Účastník dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky): -obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn:
Datová schránka:
Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Troskotovice, DS:OVM, 39vbg8s
Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) - vlastníci pozemků nebo
stavby (výše uvedených), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, který má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a vlastníci a správci inženýrských sítí, technické a dopravní
infrastruktury:
Ivan Musil, Troskotovice 20, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jana Musilová, Troskotovice 20, 671 78 Jiřice u Miroslavi
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Eliška Ševčíková, Troskotovice 330, 671 78 Jiřice u Miroslavi
František Ambros, Troskotovice 336, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jitka Ambrosová, Troskotovice 336, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jiří Pavlačka, Troskotovice 305, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Šárka Pavlačková, DiS., Troskotovice 305, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jiří Pavlačka, Troskotovice 51, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Marta Pavlačková, Troskotovice 51, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Luděk Juriga, Troskotovice 48, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Datová schránka:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS: PO,
ukmjjq2
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2, DS: PO_R, mfcan8a
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO,
nf5dxbu
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, DS: PO, siygxrm
Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vzhledem k velkému počtu účastníků
řízení zasíláno, v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, formou veřejné vyhlášky:
osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní dle § 87 odst. 3
stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
záměru a jsou to vlastníci pozemků parc. č.:
185/1, 368/5, 368/6, 167, 368/87, 183, 368/56, 368/25, 368/48, 204/3, 368/40, 368/30, 161/1, 155/2, 151,
368/59, 141/2, 141/3, 141/1, 139/1, 22/2, 22/1, 365/21, 365/165, 365/181, 365/27, 365/78, 365/74,
365/73, 365/72, 365/71, 365/70, 365/46, 365/25, 365/67, 365/66, 365/61, 365/166, 365/156, 315/3,
365/157, 314, 313, 199, 198/1, 198/4, 197/3, 368/54, 368/52, 368/44, 191/1, 368/60, 368/8, 1598/2,
229/41, 229/20, 237/4, 238/34, 238/28, 229/48, 229/35, 229/95, 1021/12, 1021/11, 1021/10, 1021/9,
1021/8, 229/40, 229/39, 229/38, 229/37, 229/36, 238/3, 247 v katastrálním území Troskotovice.
Dotčené správní úřady:
Datová schránka:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - vodní hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - ZPF, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městys Troskotovice – úřední deska
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