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Č.j. MUH/ 34847/21/153
SPIS. ZN.: výst/3011/21/153
VYŘIZUJE: Ing. Petr Kalina

v Hustopečích dne 07.06.2021

Tagnet s.r.o., IČO 08141312
Přibická 516, 691 25 Vranovice
v zastoupení
Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979
Libušina 544, 690 02 Břeclav

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 15/2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Společnost Tagnet s.r.o., IČO 08141312, Přibická 516, 691 25 Vranovice, v zastoupení na základě plné
moci Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979, Libušina 544, 690 02 Břeclav (dále jen "žadatel"), podala
dne 08.02.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu nazvanou
dle projektové dokumentace „ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI KURDĚJOV“ na pozemcích v k.ú.
Kurdějov parc.č. 4223, 4258, 4350, 4358/2, 4358/5, 4369, 4362, 4363, 4368, 4358/1, 4435, 4370, 4432,
4307, 4438, 3193/4, 1062, 3883/69, 1063/12, 3883/154, 3883/112, 3883/119, 3883/142, 380/4, st. 194,
st. 186/1, 3883/93, st. 165/1, 329/34, 3979/5, 4967, 327/3, 2974/7, 5117, 5116, 4977, 4975, 4978, 4990,
4769/1, 5069, 5065, 5068, 5057, 5048, 5047, 5042, 5041, 5040, 5039, 5038, 5037, 5008, 5036, 5035,
5034, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5032, 5031, 5033, 1063/5, 3194/2, 3883/118, 1538/9, 1539/4, 4578,
3883/15, 3883/145, 5460, 329/5, 3188/9, 3188/10, 329/13, 329/31, 3188/8, 331/5, 331/7, 1580/12, 4601,
4647, 4656, 331/3, 331/11, 3188/15, 329/23, 1768/13, 329/6, 329/30, 4763, 328/11, 3980/2, 3883/131,
3883/130, 3889/7, 3883/4, 3883/108, 3883/73, 3883/3, 2/60, 2/59, 5278/1, 3202/4, 1/3, 1/5, 3889/1,
4014/5, 4014/3, 4014/4, 3889/8, 4023/1, 2/82, 2/56, 3889/9, 2/79, 3883/133, 2/62, 3883/39, 3883/46,
3959/1, st. 89/2, 3883/101, 264/10, 264/2, 3883/103, 347/1, 3198/4, 3198/16, 3883/7, 3883/60, st. 53, st.
50, 414/8, 415/2, 3883/13, 3198/14, 4011/1, 3883/12, 3198/15, 3883/11, 3883/10, 3883/9, st. 15/1,
3883/8, st. 13/1, st. 12/1, 3883/134, 5414/2, 3198/18, 3883/21, 1060/1, 3201/5, 3201/3, 3201/4, 1060/4,
1060/14, 646/9, 3198/17, 1059/4, 3883/16, 710/6, 3883/111, 3883/72, 3198/13, 4764, 4765, 4767, 4768,
4774/1, 4770, 4769/2, 4670, 4947, 4946, 4953, 4968, 4974, 4976, 5006, 4918, 4917, na pozemcích v
k.ú. Horní Bojanovice parc.č. 2911/33, 2911/27, 2911/58, 2911/68, 2912, 3756/3, 3756/2, 2761/111,
2761/115, 3768/1, 3768/3, 2781/1, 3755/4, 2629/35, 2629/43, 2629/281, 2629/280, 2629/14, 2624/5,
2624/1, 3748/7, 2624/2, 2624/9, 2629/105, 1919/14, 3746/1, 3741/2, 3746/2, 1225/1. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení. Jedná o řízení s velkým počtem účastníků
dle § 144 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno
veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2správního řádu.
Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 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"), v územním řízení posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a
§ 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
rozhodnutí o umístění stavby
s názvem dle dokumentace

„ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI KURDĚJOV“
na pozemcích v k.ú. Kurdějov parc.č. 4223, 4258, 4350, 4358/2, 4358/5, 4369, 4362, 4363, 4368,
4358/1, 4435, 4370, 4432, 4307, 4438, 3193/4, 1062, 3883/69, 1063/12, 3883/154, 3883/112, 3883/119,
3883/142, 380/4, st. 194, st. 186/1, 3883/93, st. 165/1, 329/34, 3979/5, 4967, 327/3, 2974/7, 5117, 5116,
4977, 4975, 4978, 4990, 4769/1, 5069, 5065, 5068, 5057, 5048, 5047, 5042, 5041, 5040, 5039, 5038,
5037, 5008, 5036, 5035, 5034, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5032, 5031, 5033, 1063/5, 3194/2,
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3883/118, 1538/9, 1539/4, 4578, 3883/15, 3883/145, 5460, 329/5, 3188/9, 3188/10, 329/13, 329/31,
3188/8, 331/5, 331/7, 1580/12, 4601, 4647, 4656, 331/3, 331/11, 3188/15, 329/23, 1768/13, 329/6,
329/30, 4763, 328/11, 3980/2, 3883/131, 3883/130, 3889/7, 3883/4, 3883/108, 3883/73, 3883/3, 2/60,
2/59, 5278/1, 3202/4, 1/3, 1/5, 3889/1, 4014/5, 4014/3, 4014/4, 3889/8, 4023/1, 2/82, 2/56, 3889/9, 2/79,
3883/133, 2/62, 3883/39, 3883/46, 3959/1, st. 89/2, 3883/101, 264/10, 264/2, 3883/103, 347/1, 3198/4,
3198/16, 3883/7, 3883/60, st. 53, st. 50, 414/8, 415/2, 3883/13, 3198/14, 4011/1, 3883/12, 3198/15,
3883/11, 3883/10, 3883/9, st. 15/1, 3883/8, st. 13/1, st. 12/1, 3883/134, 5414/2, 3198/18, 3883/21,
1060/1, 3201/5, 3201/3, 3201/4, 1060/4, 1060/14, 646/9, 3198/17, 1059/4, 3883/16, 710/6, 3883/111,
3883/72, 3198/13, 4764, 4765, 4767, 4768, 4774/1, 4770, 4769/2, 4670, 4947, 4946, 4953, 4968, 4974,
4976, 5006, 4918, 4917, na pozemcích v k.ú. Horní Bojanovice parc.č. 2911/33, 2911/27, 2911/58,
2911/68, 2912, 3756/3, 3756/2, 2761/111, 2761/115, 3768/1, 3768/3, 2781/1, 3755/4, 2629/35, 2629/43,
2629/281, 2629/280, 2629/14, 2624/5, 2624/1, 3748/7, 2624/2, 2624/9, 2629/105, 1919/14, 3746/1,
3741/2, 3746/2, 1225/1.
Druh a účel umisťované stavby:
Optická datová telekomunikační síť umožňující přenos služeb-internet, televize, mediální služby, apod.
Umístění a prostorové řešení stavby:
Jedná se o podzemní liniovou stavbu -sdělovací optický kabel nového rozvodu optické sítě provedené v
celé obci Kurdějov a částečně v k.ú. Horní Bojanovice. Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením
na okraje k.ú. Kurdějov a Horní Bojanovice s napojením na páteřní trasy do obcí, Nikolčice, Starovičky a
Němčičky.
Všechny páteřní trasy vedou v extravilánu převážně podél místních účelových komunikací a částečné
přes ornou půdu a trvalý travní porost. V extravilánu bude hloubka uložení min.1 m pod terénem, v
intravilánu, 0,6 m pod volným terénem, 0,4 m pod chodníkem a 0,9 m pod vozovkou místní komunikace,
1,5 m pod vozovkou I-III třídy.
Páteřní trasa do Nikolčic začíná v extravilánu na pozemku p.č.4438 a vede kolem kapličky, po účelových
komunikací, přes pole a na pozemku p.č.4223 vede částečně v souběhu se silnicí II/420. Zde bude v
budoucnu provedeno napojení na páteřní trasu do Nikolčic. Páteřní trasa vedoucí do Staroviček a
Němčiček začíná v extravilánu na p.č.2974/7 a vede podél účelových a místních komunikací, přes pole a
na pozemku p.č. 5039 kříží vodní tok Kurdějovský potok (překopem v hloubce 1,5m pod stávajícím dnem
s uložením chráničky dn40mm.) Na pozemku p.č. 5037 se páteřní trasa větví do dvou směrů. První
Větev vede přes pole a účelové komunikace, kříží silnici III/4217 (protlakem DN 50 mm v hl. min, 1,5 m
pod vozovkou s uložením chráničky DN 40 mm), dále pak kříží dálkový kabel, VTL plynovod a vodní tok
Pradlenka (překopem v hloubce 1,5 m pod stávajícím dnem s uložením chráničky DN 40 mm.) Na
pozemku p.č. 5033 bude provedeno napojení na páteřní trasu do Staroviček. Druhá Větev vede přes pole
a účelové komunikace, kříží silnici III/4217 a III/42144 (protlakem DN 50 mm v hl. min, 1,5 m pod
vozovkou s uložením chráničky DN 40 mm), dále pak kříží dálkový kabel, VTL plynovod a vodní tok
Pradlenka (překopem v hloubce 1,5m pod stávajícím dnem s uložením chráničky dn40mm.)a na
pozemku p.č. 1225/1 bude provedeno napojení na páteřní trasu do Němčiček. Výstavba rozvodu sítě v
intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem zelených pásů, částečně pod úrovní
stávajících chodníků s občasným křížením pod vozovkou protlakem DN 50 mm s vložení chráničky DN
40 mm. V obci Kurdějov bude trasa křížit silnici II/420 (protlakem v hl. min, 1,5 m pod vozovkou), dále pak
Kurdějovský potok 5x překopem (v hloubce 1,5 m pod stávajícím dnem s uložením chráničky DN 40 mm).
Na pozemku p.č.4967 a 4946 bude provedeno křížení s vodním tokem Kurdějovský potok kotvením
ocelové chráničky do kce. propustku. Stavba křižuje v extravilánu i intravilánu 5x VTL plynovod s uložení
chráničky DN 40 mm do tvárnicové chráničky s délkou uložení 2 m na každou stranu od plynovodu. Při
míjení památek bude trasa vzdálená min. 2 m od památek (božích muk apod.). Celková délka
navržených chrániček HDPE činní cca 25 338 m (páteřní trasy, rozvody v obci, přípojky). Při výstavbě
budou osazeny nadzemní rozvaděče 250x400x600 mm. Optický kabel je určen pro telekomunikační
účely (internet, televize, mediální služby).
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace, kterou zpracoval autorizovaný technik
pro technologická zařízení staveb Ing. Milan Farář, ČKAIT –1301796. Případné změny budou předem
projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích výše uvedených v k.ú. Kurdějov a Horní Bojanovice v souladu
s výkresovou dokumentací –zákresy v katastrálních mapách, které jsou nedílnou součástí
dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Stavební úřad proto již v rámci
územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
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4. Pro realizaci stavby bude dle § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována dokumentace pro provádění
stavby.
5. Stavba zahrnuje umístění stavby včetně ochranného pásma v šířce 1,5 m po obou stranách krajního
vedení v délce cca 25 338 m.
6. Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy II. kategorie. Před zahájením zemních prací
ohlásí stavebník písemně termín jejich zahájení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno
s předstihem 30 dnů před započetím a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na
dotčeném území. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického
výzkumu, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR,
nebo nejbližšímu muzeu dle § 176 stavebního zákona.
7. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi geodetické práce
na stavbě zajistit v plném rozsahu kvalifikovanými pracovníky.
8. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení
jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek ze
všech doložených vyjádření správců inženýrských sítí. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je
nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu. Podmínky
z doložených vyjádření budou splněny v celém rozsahu.
9. Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi nutno dodržet normu prostorového uspořádání sítí
technického vybavení ČSN 736005. V ochranném pásmu od zařízení a inženýrských sítí musí být
práce prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální opatrností. Každé poškození je nutné
neprodleně oznámit správci sítě.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a §
24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006
Sb., a dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.
13. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození
sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb,
komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního
stavu na náklad investora. Navrženou stavbou nebude narušena hranice se sousedními pozemky.
14. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle 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, k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a
bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií.
15. Výkopy rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
16. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy
budou stavbou dotčeny. V případě nebezpečí budou výkopy osvětleny.
17. Průchody pod přístupovými cestami k pozemkům budou prováděny prioritně protlakem. Výkopy pro
protlaky budou prováděny přednostně na plochách s minimálním vlivem na stávající stavební a
zahradní architekturu k zamezení škod.
18. Umístění přípojek k jednotlivým objektům bude konzultováno s majiteli objektů v dostatečném
časovém předstihu.
19. Mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, po pracovní době musí být odstaveny
na zpevněné ploše a zajištěny proti úniku a úkapům ropných látek.
20. Po celou dobu výstavby bude dbáno na maximální omezení hluku a prašnosti stavby. Práce budou
organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení
výkopů proti pádu osob. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob. Práce na
stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu. Případné škody budou
investorem majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
21. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 stavebního zákona.
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22. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě
a současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací. Dále zabezpečí,
aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby,
které jsou držiteli takového oprávnění.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kdykoliv při kontrolní prohlídce stavby.
25. Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
26. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
27. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby.
28. Pokud si stavební práce vyžádají omezení silničního provozu (i jen částečné), musí být dopravní
značení odsouhlaseno Policií ČR DI Brno, SÚS Jmk Brno a povoleno MěÚ Hustopeče, odborem
dopravy.
29. V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: K užívání stavby infrastruktury
elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle
stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému
stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení
stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo
ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
30. Veškeré povinnosti vyplývající z podmínek doložených vyjádření a stanovisek správců inženýrských
sítí, dotčených orgánů státní správy a jiných orgánů a organizací budou zajištěny a vypořádány před
uvedením stavby do užívání a předložení zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu.
31. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Hustopeče Odboru územního plánování,
orgánu památkové péče ze dne 11.03.2020 sp.zn.: OUP/2445/20/82/2:
a. V centru obce Kurdějov se nachází kulturní památka farní kostel sv. Jana Křtitele, rej č. Ústředního seznamu
kulturních památek 34886/7-1320, která je tvořena souborem nemovitostí. Trasa optického kabelu se nejvíce
přiblíží památce „kaple Všech svátých“, pozemek pare. č. 172/1. Při realizaci stavby bude postupováno tak,
aby nedošlo k nepříznivým změnám stavu této památky nebo jejího prostředí a nebylo ohroženo její
zachování a vhodné společenské uplatnění - v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V těsné blízkosti uvedené kulturní památky nebudou
osazována žádná nadzemní zařízení (rozvaděče).
b. Plánovaná trasa kabelu vede v centru obce také v blízkosti památek „socha sv. Jana Nepomuckého“ a „kříž“,
obě součástí souboru památek „socha sv. Antonína“, rej. č. Ústředního seznamu kulturních památek 20793/71325 na pare. č. 3883/119. I v tomto místě se bude při stavbě postupovat se zvláštní opatrností, aby nedošlo
k poškození památek, a v jejich těsné blízkosti nebudou osazovány rozvaděče.
c. Stavba se na okraji zastavěné části obce dále přiblíží památce „boží muka“ rej. č. Ústředního seznamu
kulturních památek 40370/7-1331, pare. č. 2/81, památce „socha sv. Marka“, rej. č. Ústředního seznamu
kulturních památek 104795, pare. č. 4977 a zejména památce „kaplička", rej. č. Ústředního seznamu
kulturních památek 31180/7-1327, pare. č. 382.1 v těchto případech je nutné při stavbě postupovat s
opatrností, zejména je třeba dbát, aby nedošlo k narušení statické stability památek a nebyla poškozena
opatření provedená k omezení vzlínání zemní vlhkosti do zdivá (drenáže, obsypy apod.).

32. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Hustopeče Odboru životního prostředí podle
ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ze dne 13.05.2020 sp.zn.: OZP/3987/20/118:
1.
2.

a)

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janíkem v únoru
2020.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Brno - jako správce povodí, zn.: PM8520/2020/5203/IN ze dne 17.04.2020:
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje
(ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod
a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení
jejich dobého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na
stav vodního útvaru.
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b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správce toku.
Upozorňujeme:
• Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve
smyslu § 39 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků.
• Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových
poměrů v předmětné lokalitě.
• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány
preventivní opatření k zabránění případných úkapům či únikům ropných látek.
Vyjádření přímého správce DVT Kurdějovský potok IDVT 10192610 a DVT Pradlenka IDVT 10191649:
1. Při křížem s VT musí být dodržena ČSN 75 2130 - ij. krytí musí být alespoň 1,2 m pod niveletou dna (PD se
zakreslením úpravy dotčených VT (niveleta dna) je po domluvě k nahlédnutí na provozu Dolní Věstonice).
2. Křížení potrubí musí být vyznačeno na obou břehových hranách toku povrchovými značkami
3. Kabel bude uložen v chráničce.
4. Přímému správci VT, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Dolní Věstonice (691 29 Dolní Věstonice č. 142, úsekový
technik Ing. Martin Hemza, e-mail: provozvestoniceiibpmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 10
pracovních dnů na e-mail oznámeno zahájení prací.
5. Správce vodního toku bude přizván ke kontrole před zahrnutím výkopu.
6. Během stavby ani provozu nesmí dojít ke znečištění toku.
7. Na pozemku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být
odplaven do toku.
8. Po skončení prací bude správci vodního toku předán výkres s geodetickým zaměřením skutečného stavu.

33. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska MěÚ Hustopeče Odboru životního prostředí podle
ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích ze dne 17.04.2020 sp.zn.: OZP/3346/20/321:
-

Kabel bude uložen ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hranic lesních pozemků (ve smyslu ustanovení § 3
odst. 1 písm. a) lesního zákona).

34. Budou dodrženy podmínky z vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.03.2020 zn. S4032527011010:
1.

Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník
na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3. V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho
požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 metru mezi kabelovým rozvodem NN, VN a optickými
kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického kanálu. Bez ochrany 1 metr.
4. V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE
nebo kabelového lože, zajistí E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD) nápravná opatření (oprava lože kabelového
vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD
neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
5. Zástupce ECD bude přizván ke kontrole všech křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si
investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového
uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo
v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
6. Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho
umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v
platném znění
7. Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od
stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
8. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m
provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru
individuálně (nutné projednat s ECD).
9. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m.
Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole
bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
10. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto
zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob
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d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
11. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s
trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale
informováni.
12. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením
prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit
pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy
provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
13. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
14. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou
nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD.
Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
15.

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat
příslušným ČSN.

16.

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy
odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33
0000-1, ČSNEN 50 522, ČSNEN61 936-1.

17.

Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé
a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

18. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci
zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
19. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s
příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
20. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení
22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a
vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne
předchozího měsíce.

35. Budou dodrženy podmínky z vyjádření GridServices, a.s. ze dne 18.03.2020 zn. 5002095753:
V oblasti plánované stavby (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100, DN 150.
Dále se zde nachází regulační stanice plynu Kurdějov: VTL obec.
Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.
Při realizaci optického kabelu požadujeme dodržet následující podmínky:
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách http://
www.gridservices.cz/ds-online-vytycenr-pz/;
VTL PLYNOVOD: - ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při křížení je 0,3 m;
optický kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu
na obě strany;
nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při souběhu
jsou 2 m;
nad optický kabel (trubku HDPE) v místech styku s VTL plynovodem položit výstražnou folii;
-

výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět
zásadně ručně;
nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
v ochrannémpásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným
způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou
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páskou);
REGULAČNÍ STANICE (RS):
V zájmovém území se nachází technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS) Jedná se o
výše uvedené RS.
Požadujeme proto dodržet následující podmínky:
1. Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od
půdorysu objektu všemi směry.
Ochranné pásmo kabelových přípojek NNupravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS
(vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
2. Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005,
energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591 /2006 Sb.
3. V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby

(stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy.
Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).
4. Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření

a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 mod objektu RS všemi směry.
5. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o.(obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a

přístup kRS(TPG 605 02).
7. Stavební činností, popř. mechanizací přístavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit
jejích statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do
původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému
plynovému zařízení.
Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnostve veřejném zájmu, neboť
přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě
NN během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o. pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie
RS).
Po dokončenístavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání
souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na http://www.
gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
GridServices, s.r.o. sí vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby
vyžadovaly.
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ NTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY.

Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od vytyčeného plynovodu dle
ČSN 736005 (souběh optických kabelů s plynárenským zařízením 400 mm, křížení 100 mm).
Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v
odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Nové kabelové zemní šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m
od vytýčeného plynovodu a přípojek.
Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GridServices, s.r.o. před pokládkou HDPE trubek!!
Při realizací stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V
tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v
žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento
souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,
zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním
z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentací, nebo k obdobné dokumentaci podle
stavebního zákona.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 292S zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona
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č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činností prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činností je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li

tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko ktéto změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení

a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení
trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení
stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně

další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně

zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno

úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební

činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a
plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým

pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů

plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné

pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
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15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno

jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

36. Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. CETIN, a.s. ze dne 19.03.2020 zn. 555451/20:
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo
Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti
povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK
• v souběhu s SEK Cetin neklást nové projektovanou optickou síť pod a nad SEK Cetin . V případě protlaků v
souběhu nebo křížení se sítí Cetin neprovádět v ochranném pásmu tj.minimálně 1 metr od sítě Cetin; a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajisti vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o
elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN
a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

37. Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ze dne 27.03.2020
č.j.: POZ-2020-001372:
1.

2.
3.

4.

5.

Investor (stavebník) si musí před zahájením zemních prací objednat u provozního střediska vodovodů
Hustopeče (tel. č. 519 411 058 nebo 519 411 475) vytyčení vodovodních řadů. V případě, že nebude možné
trasu vodovodu bezpečně určit, je investor povinen zajistit upřesnění trasy vodovodního potrubí ručně
kopanými sondami v místech podle pokynů zástupce stř. vodovodů (upřesnění polohy podloženo zápisem
ve stavebním deníku). Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. a se zjištěnou trasou vodovodního potrubí. Stavbou optické sítě nesmí
být narušeny vodovodní řady včetně vodovodních přípojek a rovněž nesmí být změněno krytí vodovodního
potrubí.
Při pokládce zemního kabelu při křížení a souběhu s vodovodním potrubím je nutno respektovat ČSN 73
6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu ve smyslu §23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu na
obě strany. Dále upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodní přípojky dle ČSN 75 5411 "Vodovodní
přípojky". Rozvaděče, pilíře, sloupy či jiné nadzemní objekty musí být umístěny mimo zmiňované ochranné
pásmo vodovodního potrubí.
Investor (stavebník) přizve zástupce střediska vodovodů Hustopeče ke křížení a souběhu sítí před záhrnem
a k dodržení ochranného pásma vodovodu při umísťování nadzemních objektů. O provedených kontrolách
budou pořízeny zápisy.
Za správnost dokumentace odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel
PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

38. Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. T-Mobile Czech Reublic, a.s. ze dne 12.06.2020 č.j.:
E25465/20:
V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici ( ZS ) společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících
podmínek:
- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.
Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky
a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení
(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
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upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení)
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům
(včetně, např. trvalých parkovišť' apod.)
bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
při kříženíi, příp. soubězích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení“',
ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení
užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O
elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.
Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě: 62166, 62170
S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:
1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :
- minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:
jana.matejkova@external.t-mobile.cz
2. Výpadek napájení
- 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu: ez@t-mobile.cz
V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího
projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

39. Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. Vodafone Czech Reublic, a.s. ze dne 23.06.2020 č.j.:
200612-1157181443:
Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází naše Základnová stanice a její infrastruktura uvedená níže. V
přiložených podkladech zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu
porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do této infrastruktury.
Přípojka NN č. BVKUR pro základnovou stanici č. BVKUR.

40. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení Ing. Miroslava Zavadila, nar. 12.06.1961, bytem Kurdějov
č.p. 283, 693 01 Kurdějov, vlastníka sousedních pozemků parc.č. 5457, 258/4, st. 72/1 a staveb
přípojek na pozemku parc.č. 3883/7 dotčených stavbou:
1. Realizací předmětného uložení optické sítě nedojde k poškození výše uvedených staveb inženýrských sítí,
zejména přípojky nn a dešťové kanalizace s ohledem na jejich hloubku uložení a hloubku uložení optické sítě.
2. Před zásypem výkopu pro uložení optické sítě v místech křížení mých inženýrských sítí s vedením optické sítě
budu vedením stavby přizván ke kontrole, zda nedošlo k poškození mých inženýrských sítí, o čemž bude
učiněn zápis vedením stavby, přičemž jedno vyhotovení tohoto zápisu mi bude předáno pro moji potřebu.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozd. Předpisů
jsou Společnost Tagnet s.r.o., IČO 08141312, Přibická 516, 691 25 Vranovice; Obec Kurdějov, Kurdějov
č.p. 1, 693 01 Kurdějov; Obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice;
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2; Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2; Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28;
František Partyka, Kurdějov č.p. 278, 693 01 Kurdějov; Zdeněk Bílek, Kurdějov č.p. 128, 693 01
Kurdějov; Renata Bílková, Kurdějov č.p. 128, 693 01 Kurdějov; Ing. Antonie Němečková, Kurdějov č.p.
136, 693 01 Kurdějov; Jaroslava Gerčáková, Kurdějov č.p. 205, 693 01 Kurdějov; Zdeněk Matulka,
Kurdějov č.p. 46, 693 01 Kurdějov; Václav Klein, Kurdějov č.p. 47, 693 01 Kurdějov; Ismail Khouder,
Kurdějov č.p. 53, 693 01 Kurdějov; Tomáš Otto, Kurdějov č.p. 28, 693 01 Kurdějov; Karel Růžička,
Kurdějov č.p. 241, 693 01 Kurdějov; Radek Mikulica, Kurdějov č.p. 105, 693 01 Kurdějov; Michaela
Mikulicová, Kurdějov č.p. 105, 693 01 Kurdějov; Jaromír Králík, Kurdějov č.p. 106, 693 01 Kurdějov;
Zdenka Králíková, Kurdějov č.p. 106, 693 01 Kurdějov; Rastislav Kotouček, Kurdějov č.p. 223, 693 01
Kurdějov; Anna Kotoučková, Kurdějov č.p. 223, 693 01 Kurdějov; Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14,
667 01 Židlochovice; EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; GasNet Služby, s.r.o.,
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Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9Libeň; Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2; T-Mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414; Vodafone Czech Republic a.s.,
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10.
Odůvodnění:
Společnost Tagnet s.r.o., IČO 08141312, Přibická 516, 691 25 Vranovice, v zastoupení na základě plné
moci Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979, Libušina 544, 690 02 Břeclav (dále jen "žadatel"), podala
dne 08.02.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu nazvanou
dle projektové dokumentace „ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI KURDĚJOV“ na pozemcích v k.ú.
Kurdějov parc.č. 4223, 4258, 4350, 4358/2, 4358/5, 4369, 4362, 4363, 4368, 4358/1, 4435, 4370, 4432,
4307, 4438, 3193/4, 1062, 3883/69, 1063/12, 3883/154, 3883/112, 3883/119, 3883/142, 380/4, st. 194,
st. 186/1, 3883/93, st. 165/1, 329/34, 3979/5, 4967, 327/3, 2974/7, 5117, 5116, 4977, 4975, 4978, 4990,
4769/1, 5069, 5065, 5068, 5057, 5048, 5047, 5042, 5041, 5040, 5039, 5038, 5037, 5008, 5036, 5035,
5034, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5032, 5031, 5033, 1063/5, 3194/2, 3883/118, 1538/9, 1539/4, 4578,
3883/15, 3883/145, 5460, 329/5, 3188/9, 3188/10, 329/13, 329/31, 3188/8, 331/5, 331/7, 1580/12, 4601,
4647, 4656, 331/3, 331/11, 3188/15, 329/23, 1768/13, 329/6, 329/30, 4763, 328/11, 3980/2, 3883/131,
3883/130, 3889/7, 3883/4, 3883/108, 3883/73, 3883/3, 2/60, 2/59, 5278/1, 3202/4, 1/3, 1/5, 3889/1,
4014/5, 4014/3, 4014/4, 3889/8, 4023/1, 2/82, 2/56, 3889/9, 2/79, 3883/133, 2/62, 3883/39, 3883/46,
3959/1, st. 89/2, 3883/101, 264/10, 264/2, 3883/103, 347/1, 3198/4, 3198/16, 3883/7, 3883/60, st. 53, st.
50, 414/8, 415/2, 3883/13, 3198/14, 4011/1, 3883/12, 3198/15, 3883/11, 3883/10, 3883/9, st. 15/1,
3883/8, st. 13/1, st. 12/1, 3883/134, 5414/2, 3198/18, 3883/21, 1060/1, 3201/5, 3201/3, 3201/4, 1060/4,
1060/14, 646/9, 3198/17, 1059/4, 3883/16, 710/6, 3883/111, 3883/72, 3198/13, 4764, 4765, 4767, 4768,
4774/1, 4770, 4769/2, 4670, 4947, 4946, 4953, 4968, 4974, 4976, 5006, 4918, 4917, na pozemcích v
k.ú. Horní Bojanovice parc.č. 2911/33, 2911/27, 2911/58, 2911/68, 2912, 3756/3, 3756/2, 2761/111,
2761/115, 3768/1, 3768/3, 2781/1, 3755/4, 2629/35, 2629/43, 2629/281, 2629/280, 2629/14, 2624/5,
2624/1, 3748/7, 2624/2, 2624/9, 2629/105, 1919/14, 3746/1, 3741/2, 3746/2, 1225/1. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
V dalším kroku stavební úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování stavební
úřad postupoval dle ustanovení § 85 stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní
postavení přísluší:
- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadateli: Společnost Tagnet s.r.o., IČO 08141312,
Přibická 516, 691 25 Vranovice;
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: Obec Kurdějov, Kurdějov č.p. 1, 693 01 Kurdějov; Obec Horní Bojanovice, Horní
Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice;
- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není- li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě: Obec Kurdějov, Kurdějov č.p. 1, 693 01 Kurdějov; Obec Horní Bojanovice,
Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno 2; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28; František Partyka, Kurdějov č.p. 278, 693 01 Kurdějov;
Zdeněk Bílek, Kurdějov č.p. 128, 693 01 Kurdějov; Renata Bílková, Kurdějov č.p. 128, 693 01
Kurdějov; Ing. Antonie Němečková, Kurdějov č.p. 136, 693 01 Kurdějov; Jaroslava Gerčáková,
Kurdějov č.p. 205, 693 01 Kurdějov; Zdeněk Matulka, Kurdějov č.p. 46, 693 01 Kurdějov; Václav Klein,
Kurdějov č.p. 47, 693 01 Kurdějov; Ismail Khouder, Kurdějov č.p. 53, 693 01 Kurdějov; Tomáš Otto,
Kurdějov č.p. 28, 693 01 Kurdějov; Karel Růžička, Kurdějov č.p. 241, 693 01 Kurdějov; Radek
Mikulica, Kurdějov č.p. 105, 693 01 Kurdějov; Michaela Mikulicová, Kurdějov č.p. 105, 693 01
Kurdějov; Jaromír Králík, Kurdějov č.p. 106, 693 01 Kurdějov; Zdenka Králíková, Kurdějov č.p. 106,
693 01 Kurdějov; Rastislav Kotouček, Kurdějov č.p. 223, 693 01 Kurdějov; Anna Kotoučková, Kurdějov
č.p. 223, 693 01 Kurdějov; Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice; EG.D, a.s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno 2; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 414; Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00
Praha 10.
- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
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rozhodnutím přímo dotčeno identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí
k.ú. Kurdějov
Pozemky parc.č. : 1/6 , 1058/4 , 1059/1 , 1059/2 , 1059/3 , 1059/5 , 1059/7 , 1060/10 , 1060/13 , 1060/15
, 1060/3 , 1060/7 , 1060/8 , 1060/9 , 1063/15 , 1063/16 , 1063/6 , 1063/8 , 1063/9 , 1462/1 , 1462/2 ,
1462/3 , 1462/4 , 1538/3 , 1538/4 , 1538/7 , 1539/5 , 1580/11 , 1580/13 , 1580/14 , 1580/15 , 1580/16 ,
1580/17 , 1580/18 , 1580/19 , 1580/21 , 1580/22 , 1580/23 , 1580/24 , 1580/25 , 1580/26 , 1580/30 ,
1580/34 , 1580/35 , 1580/36 , 1580/37 , 1580/6 , 1768/11 , 1768/14 , 1768/15 , 1768/16 , 1768/17 ,
1768/19 , 1768/20 , 1768/23 , 1768/3 , 1768/7 , 1768/8 , 1768/9 , 1770/2 , 1770/6 , 2/38 , 2/39 , 2/55 ,
2/58 , 2/63 , 2/72 , 2/74 , 2/81 , 2/85 , 2/86 , 2/87 , 200/3 , 220 , 224/2 , 224/3 , 225/1 , 225/2 , 258/1 ,
258/2 , 258/3 , 258/4 , 259/1 , 264/8 , 264/9 , 267/3 , 267/4 , 269/1 , 288 , 289/1 , 289/4 , 289/5 , 291/1 ,
291/3 , 296/1 , 296/2 , 2974/2 , 2974/5 , 2974/6 , 2974/8 , 3000/14 , 302/1 , 3041/1 , 307/1 , 308/1 , 310/3
, 314/1 , 318/1 , 3188/11 , 3188/12 , 3188/13 , 3188/14 , 3188/16 , 3188/17 , 3188/18 , 3188/19 , 3188/20
, 3188/4 , 3188/6 , 3188/7 , 3190/2 , 3198/5 , 3198/6 , 3198/7 , 320 , 3201/6 , 3201/7 , 3201/8 , 3205/2 ,
321/1 , 324/1 , 324/16 , 324/17 , 324/2 , 326 , 327/1 , 327/4 , 329/10 , 329/12 , 329/14 , 329/15 , 329/17 ,
329/2 , 329/21 , 329/24 , 329/33 , 329/35 , 329/36 , 329/8 , 329/9 , 330/2 , 331/10 , 331/4 , 331/6 , 331/8 ,
331/9 , 334/1 , 334/2 , 334/3 , 338/1 , 338/2 , 339/1 , 339/2 , 341/1 , 341/2 , 341/3 , 345/1 , 345/2 , 345/3 ,
347/2 , 347/4 , 347/5 , 348 , 349 , 350/1 , 350/3 , 350/5 , 350/6 , 351/2 , 351/3 , 351/4 , 351/7 , 352/2 , 353
, 356 , 370/1 , 370/3 , 372/2 , 373/2 , 375/2 , 380/2 , 385/1 , 386 , 387 , 388/1 , 388/2 , 3883/102 ,
3883/107 , 3883/109 , 3883/110 , 3883/113 , 3883/114 , 3883/116 , 3883/117 , 3883/120 , 3883/121 ,
3883/122 , 3883/124 , 3883/129 , 3883/132 , 3883/138 , 3883/139 , 3883/140 , 3883/141 , 3883/143 ,
3883/144 , 3883/148 , 3883/153 , 3883/154 , 3883/155 , 3883/18 , 3883/20 , 3883/22 , 3883/24 , 3883/26
, 3883/27 , 3883/28 , 3883/31 , 3883/40 , 3883/41 , 3883/42 , 3883/43 , 3883/47 , 3883/48 , 3883/49 ,
3883/51 , 3883/6 , 3883/61 , 3883/62 , 3883/63 , 3883/65 , 3883/66 , 3883/68 , 3883/75 , 3883/76 ,
3883/81 , 3883/82 , 3883/83 , 3883/84 , 3883/85 , 3883/94 , 389/2 , 389/4 , 3892/1 , 3892/2 , 3892/3 ,
3894/1 , 3894/2 , 3894/3 , 3896 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394/1 , 395/1 , 395/4 , 3957 , 3959/2 , 396/1 ,
396/2 , 3964 , 3965 , 3966 , 3968 , 397/1 , 397/3 , 398 , 399 , 400/1 , 400/2 , 4000/1 , 4007 , 4008 , 4010 ,
4011/2 , 4012 , 4013 , 4015 , 4016 , 4017 , 402 , 403 , 404 , 406/1 , 406/2 , 407 , 408 , 409/1 , 409/2 , 410
, 412 , 4120/1 , 4121 , 4122 , 414/1 , 414/10 , 414/11 , 414/12 , 414/15 , 414/2 , 414/9 , 415/1 , 4187 ,
4189 , 419 , 4191 , 4192 , 421 , 4257 , 4346 , 4348 , 4349 , 4356/19 , 4358/3 , 4358/4 , 4359 , 4360 ,
4361 , 4364 , 4365 , 4366 , 4367 , 4371 , 4372 , 4373 , 4374 , 4375 , 4376 , 4377 , 4378 , 4379 , 4380 ,
4382 , 4384 , 4385 , 4387 , 4388 , 4390 , 4391 , 4393 , 4394 , 4396 , 4397 , 4399 , 4400 , 4401 , 4402 ,
4403 , 4405 , 4406 , 4408 , 4409 , 4411 , 4412 , 4414 , 4415 , 4417 , 4418 , 4420 , 4421 , 4423 , 4424 ,
4426 , 4427 , 4428 , 4429 , 4431 , 4433 , 4434 , 4436 , 4437 , 4439 , 4440 , 4441 , 4444 , 4594 , 4595 ,
4602 , 4628 , 4640 , 4641 , 4644 , 4645 , 4646 , 4648 , 4649 , 4650 , 4651 , 4652 , 4657 , 4658 , 4744 ,
4745/1 , 4746 , 4747 , 4748 , 4749 , 4750 , 4751 , 4752 , 4754 , 4755 , 4759 , 4762 , 4766 , 4769/3 , 4771
, 4772 , 4773 , 4774/2 , 4775 , 4776 , 4778 , 4902 , 4903 , 4904 , 4905 , 4906 , 4907 , 4908 , 4909 , 4911
, 4916 , 4919 , 4922 , 4943 , 4944 , 4945 , 4948 , 4949 , 4950 , 4951 , 4952 , 4954 , 4955 , 4956 , 4958 ,
4961 , 4962 , 4963 , 4964 , 4965 , 4966 , 4969 , 4979 , 4991 , 4992 , 4993 , 4995 , 4996 , 4997 , 4999 ,
5000 , 5005 , 5013 , 5019 , 5025 , 5026 , 5027 , 5028 , 5029 , 5030 , 5049 , 5050 , 5051 , 5060 , 5070 ,
5071 , 5072 , 5073 , 5074 , 5075 , 5076 , 5077 , 5078 , 5079 , 5080 , 5081 , 5082 , 5083 , 5084 , 5085 ,
5086 , 5087/1 , 5087/2 , 5088 , 5091 , 5092 , 5093 , 5094 , 5095 , 5096 , 5097 , 5099 , 5100 , 5101 , 5102
, 5103 , 5105 , 5106 , 5107 , 5108 , 5109 , 5110 , 5111 , 5112 , 5113 , 5114 , 5115 , 5118 , 5119 , 5120 ,
5121 , 5166 , 520/25 , 520/26 , 5262 , 5268 , 5270/2 , 5273/1 , 5276 , 5277/1 , 5277/2 , 5278/2 , 5278/3 ,
5278/4 , 5278/5 , 5279/2 , 5279/3 , 5286 , 5287 , 5288 , 5290 , 5414/1 , 5418 , 5420 , 5421 , 5423 , 5427 ,
5428 , 5430 , 5431 , 5432 , 5437 , 5438 , 5439 , 5445 , 5446 , 5447 , 5448 , 5452 , 5453 , 5459 , 5461 ,
5462 , 5463/1 , 5463/2 , 645/3 , 645/5 , 646/10 , 646/6 , 646/7 , 646/8 , 652/2 , 652/3 , 710/12 , st. 100 ,
st. 101 , st. 102/1 , st. 102/3 , st. 102/4 , st. 103/1 , st. 103/2 , st. 107 , st. 108 , st. 11/1 , st. 110 , st. 111 ,
st. 112/1 , st. 112/2 , st. 113 , st. 114 , st. 118 , st. 119 , st. 12/2 , st. 120 , st. 123 , st. 124/1 , st. 126 ,
st. 127 , st. 131 , st. 136/3 , st. 137 , st. 14/1 , st. 144/1 , st. 144/2 , st. 145 , st. 147 , st. 148 , st. 15/2 ,
st. 150/1 , st. 150/2 , st. 151/1 , st. 153 , st. 154 , st. 156 , st. 159/1 , st. 16 , st. 161 , st. 166 , st. 168/1 ,
st. 168/2 , st. 169 , st. 170 , st. 172/1 , st. 173/3 , st. 173/4 , st. 174 , st. 175 , st. 181 , st. 182/1 , st. 187/1
, st. 188 , st. 189/1 , st. 198 , st. 200/1 , st. 203 , st. 208 , st. 212/2 , st. 214 , st. 217 , st. 219 , st. 221/1 ,
st. 223/4 , st. 225 , st. 226 , st. 239 , st. 24 , st. 244 , st. 247 , st. 248 , st. 25/1 , st. 252 , st. 257 , st. 258 ,
st. 259 , st. 260 , st. 261 , st. 281 , st. 282 , st. 288 , st. 29/1 , st. 291 , st. 292 , st. 297 , st. 3/2 , st. 30 , st.
308 , st. 319 , st. 325 , st. 326 , st. 327 , st. 332 , st. 337 , st. 34 , st. 35 , st. 351 , st. 36/1 , st. 382 , st.
395 , st. 396 , st. 397 , st. 398 , st. 399 , st. 4 , st. 415 , st. 423 , st. 439 , st. 463 , st. 464 , st. 471 , st. 486
, st. 487 , st. 5/2 , st. 51 , st. 55/1 , st. 56 , st. 59 , st. 6/1 , st. 62 , st. 65 , st. 66/1 , st. 66/2 , st. 68 , st. 7 ,
st. 72/1 , st. 74 , st. 76 , st. 8 , st. 85/2 , st. 87/1 , st. 9 , st. 90/1 , st. 93 , st. 94/1 , st. 95/1 , st. 95/3 , st. 99
k.ú. Horní Bojanovice
Pozemky parc.č. : 1225/10 , 1225/3 , 1225/7 , 1676/299 , 1676/302 , 1919/100 , 1919/101 , 1919/102 ,
1919/103 , 1919/104 , 1919/110 , 1919/111 , 1919/112 , 1919/113 , 1919/114 , 1919/115 , 1919/116 ,
1919/117 , 1919/118 , 1919/119 , 1919/120 , 1919/121 , 1919/122 , 1919/123 , 1919/124 , 1919/125 ,
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1919/126 , 1919/127 , 1919/128 , 1919/129 , 1919/130 , 1919/131 , 1919/132 , 1919/133 , 1919/134 ,
1919/135 , 1919/136 , 1919/137 , 1919/138 , 1919/139 , 1919/140 , 1919/141 , 1919/142 , 1919/143 ,
1919/144 , 1919/145 , 1919/146 , 1919/147 , 1919/148 , 1919/149 , 1919/150 , 1919/151 , 1919/152 ,
1919/153 , 1919/154 , 1919/155 , 1919/156 , 1919/157 , 1919/158 , 1919/159 , 1919/160 , 1919/161 ,
1919/162 , 1919/163 , 1919/164 , 1919/165 , 1919/166 , 1919/167 , 1919/168 , 1919/169 , 1919/170 ,
1919/171 , 1919/172 , 1919/173 , 1919/174 , 1919/175 , 1919/176 , 1919/177 , 1919/178 , 1919/179 ,
1919/180 , 1919/181 , 1919/182 , 1919/183 , 1919/184 , 1919/19 , 1919/2 , 1919/20 , 1919/26 , 1919/29 ,
1919/30 , 1919/31 , 1919/32 , 1919/33 , 1919/35 , 1919/36 , 1919/37 , 1919/4 , 1919/40 , 1919/42 ,
1919/43 , 1919/44 , 1919/45 , 1919/46 , 1919/47 , 1919/48 , 1919/49 , 1919/50 , 1919/51 , 1919/52 ,
1919/53 , 1919/54 , 1919/55 , 1919/56 , 1919/57 , 1919/58 , 1919/59 , 1919/6 , 1919/60 , 1919/61 ,
1919/62 , 1919/63 , 1919/64 , 1919/65 , 1919/66 , 1919/67 , 1919/68 , 1919/69 , 1919/7 , 1919/70 ,
1919/71 , 1919/72 , 1919/73 , 1919/74 , 1919/75 , 1919/76 , 1919/77 , 1919/78 , 1919/79 , 1919/80 ,
1919/81 , 1919/82 , 1919/83 , 1919/84 , 1919/85 , 1919/86 , 1919/87 , 1919/88 , 1919/89 , 1919/90 ,
1919/91 , 1919/92 , 1919/93 , 1919/94 , 1919/95 , 1919/96 , 1919/97 , 1919/98 , 1919/99 , 2566 , 2627/3 ,
2629/12 , 2629/139 , 2629/16 , 2761/109 , 2761/112 , 2850/1 , 2850/59 , 2889/2 , 2911/1 , 2911/24 ,
2911/30 , 2911/31 , 2911/39 , 2911/4 , 2911/43 , 2911/44 , 2911/46 , 2911/63 , 2911/65 , 2911/66 ,
2911/78 , 2911/84 , 2911/85 , 2911/86 , 3741/3 , 3746/3 , 3747 , 3756/6
k.ú. Nikolčice
Pozemky parc.č. : 3789/76 , 1053
k.ú. Hustopeče u Brna
Pozemky parc.č. : 5114/10 , 5108/3 , 5115/1
k.ú. Starovičky
Pozemky parc.č. : 4752 , 4753 , 4754 , 4755
k.ú. Němčičky u Hustopečí
Pozemky parc.č. : 5186 , 5216 , 5217 , 5246 , 5247/1 , 5247/2 , 6308
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) stavbám a pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím
dotčena.
Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 14.01.2020 zahájení územního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání a ohledání
na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144
odst. 2 správního řádu. Oznámení bylo pro účastníky územního řízení vyvěšeno dne 26.04.2021 a
sejmuto dne 12.05.2021 (na MěÚ Hustopeče také v elektronické podobě). Ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu § 89 stavebního zákona a také dal
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu do
3 dnů po uplynutí lhůty k uplatnění námitek a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne
lhůta od doručení pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.
Dne 14.05.2021 uplatnil v termínu námitky účastník řízení, vlastník sousedního pozemku parc.č. 5457,
258/4 a st. 72/1 pan Ing. Zavadil Miroslav, nar. 12.06.1961, č.p. 283, 693 01 Kurdějov:
„Jsem účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v mém vlastnictví jsou
pozemky parc. č. 5457, parc. č. 258/4, st. parc. č. 72/1, které sousedí s dotčeným pozemkem parc. č.
3883/7 pro umístění předmětné stavby, vše v katastrálním území Kurdějov a dále v mém vlastnictví jsou
stavby přípojka nn podle koordinační situace č. výkresu C.02 a situace č. výkresu 002 v příloze tohoto
podání, vodovodní přípojka podle koordinační situace č. výkresu C.02, zastavovací situace č. přílohy Cl a
podélného profilu č. přílohy C2 v příloze tohoto podání, plynovodní přípojka a dešťová kanalizace podle
koordinační situace č. výkresu C.02 v příloze tohoto podání, které všechny jsou umístěné na dotčeném
pozemku pare. č. 3883/7 pro umístění předmětné stavby v katastrálním území Kurdějov, obci Kurdějov.
S ohledem na hloubku uložení optické sítě v intravilánu 0,6 m pod volným terénem mohou být
předmětným územním rozhodnutím dotčeny v předchozím odstavci uvedené stavby zejména přípojka nn
0,7 m a dešťová kanalizace cca 0,8 m.
K umístění předmětné stavby na sousedním pozemku pare. č. 3883/7 v katastrálním území Kurdějov
nemám námitek, pokud budou splněny tyto podmínky.
1. Realizací předmětného uložení optické sítě nedojde k poškození výše uvedených staveb
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inženýrských sítí, zejména přípojky nn a dešťové kanalizace s ohledem na jejich hloubku uložení a
hloubku uložení optické sítě.

2. Před zásypem výkopu pro uložení optické sítě v místech křížení mých inženýrských sítí s vedením
optické sítě budu vedením stavby přizván ke kontrole, zda nedošlo k poškození mých inženýrských sítí, o
čemž bude učiněn zápis vedením stavby, přičemž jedno vyhotovení tohoto zápisu mi bude předáno pro
moji potřebu.
3. Podmínky č. 1 a č. 2 budou uvedeny v obsahu výrokové části územního rozhodnutí a stavební
povolení věci se týkající a tyto povolení mi budou doručeny na vědomí do mé datové schránky nebo na
můj e-mail.“
Během 15-ti denní lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků
řízení už stavební úřad neobdržel další závazná stanoviska ani námitky. Dnem následujícím, po uplynutí
lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného
řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí
dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro
vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
Záměr je v souladu s platným ÚP Kurdějov. Dotčená lokalita je v místě ploch s požadovaným /návrhovým
funkčním využitím „DS“ - dopravní infrastruktura - silniční, „NP“ - plochy přírodní, „NS“ - plochy smíšené
nezastavěného území, „NZo“ - plochy zemědělské - orná, „NZv“ - plochy zemědělkské - vinice, „OM“ občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, „OS“ - občanské vybavení - tělovýchovná a
sportovní zařízení, „OV“ - občanské vybavení - veřejná infrastruktura, „PV“ - veřejná prostranství, „SV“ plochy smíšené obytné - venkovské, „ZS“ - zeleň - soukromá a vyhrazená, „ZV“ - veřejná prostranství veřejná zeleň a „W“ - plochy vodní a vodohospodářské. Stavby uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona, tj. i stavby veřejné technické infrastruktury, nejsou z důvodu veřejného zájmu vyloučeny. V ÚP
Kurdějov jsou v dotčeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby s označením „VD3“ (místní
komunikace, el. vedení kabelové, vodovodní řad, plynovod NTL, sdělovací kabel), „VD4, VD5 a VD6“
(účelová komunikace, cyklotrasa), „VT2“ - vodovodní řad, „VT3“ (el. vedení kabelové), „VT4“ (vodovodní
řad), „VT5“ (plynovod NTL), „VT6“ (sdělovací kabel) a „VU1“ (prvky místního ÚSES - místní biokoridor).
Podle ÚP Kurdějov je navržený záměr situován v zastavěném území i mimo něj.
Záměr je v souladu s platným ÚP Horní Bojanovice. Dotčená lokalita je v místě ploch s požadovaným
/návrhovým funkčním využitím „DS“ - plochy dopravy silniční, „DX“ - plochy pro specifické formy dopravy,
„NZ“ - plochy zemědělské, „ZP“ - zeleň přírodního charakteru a „W“ - plochy vodní a vodohospodářské.
Stavby uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, tj. i stavby veřejné technické infrastruktury, nejsou z
důvodu veřejného zájmu vyloučeny. V ÚP Horní Bojanovice jsou v dotčeném území vymezeny veřejně
prospěšné stavby s označením „WU8“, „WU11“, „WU12“ (plocha pro založení lokálního biokoridoru).
Podle ÚP Horní Bojanovice je navržený záměr situován mimo zastavěné území. V ÚP Horní Bojanovice
je vymezen nadregionální biokoridor NRBK17 (K37/ZP) a IP 5 (K53/ZP). Navržený kabel je situován
mimo tyto plochy.
Posuzovaný záměr tedy vyhovuje požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem
na podmínky v území.
Vypořádání s námitkami účastníků:
Dne 14.05.2021 uplatnil v zákonné lhůtě 15 dnů námitky účastník řízení - vlastník sousedního pozemku
parc.č. 5457, 258/4 a st. 72/1 pan Ing. Zavadil Miroslav, nar. 12.06.1961, č.p. 283, 693 01 Kurdějov.
Stavební úřad se těmito námitkami podrobně zabýval:
Předmětem námitek byla obava vlastníka dotčených přípojek inženýrských sítí k rodinnému domu č.p.
283 o možné narušení těchto přípojek.
Stavební úřad s těmito připomínkami souhlasí a zahrnul je do podmínky č. 40 tohoto rozhodnutí.
Vypořádání se k podkladům rozhodnutí:
- K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního
zákona, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Dle § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
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c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. a):
Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění a to zejména:
-soulad s § 10 (plochy technické infrastruktury) – dotčené pozemky vyhovují ploše
-soulad s § 24 odst. 1 – navržené rozvodná zařízení el. komunikací jsou umístěna pod zem.
Záměr není v rozporu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména:
- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8,
mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví,
zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;
- dle § 6 odst. 6 této vyhlášky musí být prostorové uspořádání sítí technického vybavení dáno normovými
hodnotami – záměr splňuje normové hodnoty dle ČSN 73 6005.
Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
-Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. b):
Záměr vyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. K dotčení stávající infrastruktury
byla doložena kladná závazná stanoviska jejich vlastníků.
-Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. c):
V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Konkrétně se jednalo o závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 06.08.2020 pod
zn.oup/5752/20/357/3 z hlediska zákona č.183/2006 Sb. - § 96 odst.3, z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje , územně plánovací dokumentací kraje a obce a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování; vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP (památková péče) ze dne 11.03.2020 pod
zn.oup/2445/20/82/2 z hlediska č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči; stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP
ze dne 03.03.2020 pod zn.OZP/2256/20/1 souhrnně z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 289/1995, o lesích, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o, odpadech a zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách; závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP (vodní zákon) ze dne 13.05.2020 pod zn.
ozp/3987/20/118 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP
(lesní zákon) ze dne 17.04.2020 pod zn.OZP/3346/20/321 z hlediska zákona č. 289/1995, lesní zákon;
vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 26.02.2020, č.j.: MZP/2020/560/370 z hlediska
zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství; rozhodnutí MěÚ Hustopeče odbor
dopravy ze dne 27.07.2020 sp. zn. dop/7592/20/352, rozhodnutí Obecní úřad Horní Bojanovice ze dne
14.09. 2020, č.j. 241/2020, rozhodnutí Obecní úřad Kurdějov ze dne 17.12.2020, č.j. 2020/641.6./S /5
jako silničně správní úřady z hlediska zákona č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích.
Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními
předpisy. Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v
souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání územní, včetně změn. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné
zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů: Jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při
provádění zemních prací již od, doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu
Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné
organizaci" musí být umožněno provedení záchranného, archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2
památkové zákona).
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, misí být učiněno
oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz
§ 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 stavebního zákona).

Č.j. MUH/ 34847/21/153

str. 16

K územnímu řízení byly předloženy následující doklady:
- plná moc k zastupování
- osvědčení ČTÚ ze 7.5.2019
- dokumentace
- snímek z katastrální mapy
- informace o parcelách a výpisy z KN
- souhlasy vlasníků dotčených pozemků podle § 184a podpisem na situaci
- sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 3.9.2020
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 06.08.2020 pod zn.oup/5752/20/357/3
- vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP (památková péče) ze dne 11.03.2020 pod zn.oup/2445/20/82/2
- stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 03.03.2020 pod zn.OZP/2256/20/1
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP (vodní zákon) ze dne 13.05.2020 pod zn. ozp/3987/20/118
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP (lesní zákon) ze dne 17.04.2020 pod zn.OZP/3346/20/321
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče odbor dopravy – ZUK ze dne 27.07.2020 sp. zn. dop/7592/20/352
- rozhodnutí Obecní úřad Horní Bojanovice - ZUK ze dne 14.09. 2020, č.j. 241/2020
- rozhodnutí Obecní úřad Kurdějov - ZUK ze dne 17.12.2020, č.j. 2020/641.6./S /5
- vyjádření Krajský úřad JmK Brno, OŽP ze dne 31.03.2020 sp.zn. S-JMK 33 169/2020/OŽP
- vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 26.02.2020, č.j.: MZP/2020/560/370
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem ze dne 28.02.2020 sp. zn.:
99052/2020-1150-OÚZ-BR
- vyjádření Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 20.02.2020 zn. PM-8520/2020/5203/IN
- stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 23.05.2020, zn. 3406/2020
- vyjádření a podmínky spol. E.ON Distribuce ze dne 27.02.2020, zn.: E7456-26033694
- vyjádření a souhlas spol. E.ON Distribuce ze dne 20.03.2020, zn.: S40325-27011010
- vyjádření spol. GridServices, s.r.o. ze dne 18.03.2020, zn.: 5002095753
- vyjádření spol. CETIN a.s., ze dne 19.03.2020, č.j.: 555451/20
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., ze dne 27.03.2020, č.j.: POZ-2020-001372
- vyjádření T-Mobile CR a.s., ze dne 12.06.2020, č.j.: E25465/20
- vyjádření Vodafone CR a.s., ze dne 23.06.2020, zn.: 200612-1157181443
- vyjádření České radiokomunikace a.s., ze dne 17.06.2020, č.j.: UPTS/OS/248590/2020
- vyjádření spol. MND a.s., ze dne 24.02.2020, č.j.: 191/20 V/2020/105
- vyjádření spol. itself., ze dne 17.03.2020, č.j.: 20/000976
-vyjádření Archeologický ústav AV ČR Brno ze dne 24.02.2020 zn. ARUB/1130/20, a ze dne 26.04.2021
zn. ARÚB/2790/2021/DS
Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků
řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených
závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí. Vzhledem k tomu, stavbou nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí,
ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v
souladu s platným územním plánem obce, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Na územní řízení pro výše uvedenou stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v ustanovení § 1 odst. 5 tohoto zákona.
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 podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není – li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává potřebnými 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.
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou
dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
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doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle
§ 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti
vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru; b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený
účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; c) vzniklo-li na základě
oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo
stavební záměr realizovat, nebo d) byla–li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební
povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní
smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb.,zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: K užívání stavby infrastruktury
elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle
stavebního zákona.
Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje
určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové
dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Otisk úředního razítka
Ing. Vondráčková Růžena
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče
také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ
Hustopeče)
Vyvěšeno dne ............................................. Sejmuto dne ...........................................
Vyvěšeno v elektronické podobě dne…..…….
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
účastníci řízení § 85 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu
(dle § 27odst. 1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)
Ing. Petr Janík, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav 2
Obec Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 1, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona § 144 odst. 6 správního řádu, kterým se doručuje
do vlastních rukou (vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)
Obec Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 1, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
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sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
František Partyka, Kurdějov č.p. 278, 693 01 Hustopeče u Brna
Zdeněk Bílek, Kurdějov č.p. 128, 693 01 Hustopeče u Brna
Renata Bílková, Kurdějov č.p. 128, 693 01 Hustopeče u Brna
Ing. Antonie Němečková, Kurdějov č.p. 136, 693 01 Hustopeče u Brna
Jaroslava Gerčáková, Kurdějov č.p. 205, 693 01 Hustopeče u Brna
Zdeněk Matulka, Kurdějov č.p. 46, 693 01 Hustopeče u Brna
Václav Klein, Kurdějov č.p. 47, 693 01 Hustopeče u Brna
Ismail Khouder, Kurdějov č.p. 53, 693 01 Hustopeče u Brna
Tomáš Otto, IDDS: 3zn2nk5
trvalý pobyt: Kurdějov č.p. 28, 693 01 Hustopeče u Brna
Karel Růžička, Kurdějov č.p. 241, 693 01 Hustopeče u Brna
Radek Mikulica, Kurdějov č.p. 105, 693 01 Hustopeče u Brna
Michaela Mikulicová, Kurdějov č.p. 105, 693 01 Hustopeče u Brna
Jaromír Králík, Kurdějov č.p. 106, 693 01 Hustopeče u Brna
Zdenka Králíková, Kurdějov č.p. 106, 693 01 Hustopeče u Brna
Rastislav Kotouček, Kurdějov č.p. 223, 693 01 Hustopeče u Brna
Anna Kotoučková, Kurdějov č.p. 223, 693 01 Hustopeče u Brna
Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona (dodejky)- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno):
Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4
sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71 Diváky
Obec Starovičky, IDDS: x69ane9
sídlo: Starovičky č.p. 43, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y
sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07 Němčičky u Břeclavi
Město Hustopeče,
sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 87 odst. 3
stavebního zákona
- (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno):
k.ú. Kurdějov
Pozemky parc.č. : 1/6 , 1058/4 , 1059/1 , 1059/2 , 1059/3 , 1059/5 , 1059/7 , 1060/10 , 1060/13 , 1060/15
, 1060/3 , 1060/7 , 1060/8 , 1060/9 , 1063/15 , 1063/16 , 1063/6 , 1063/8 , 1063/9 , 1462/1 , 1462/2 ,
1462/3 , 1462/4 , 1538/3 , 1538/4 , 1538/7 , 1539/5 , 1580/11 , 1580/13 , 1580/14 , 1580/15 , 1580/16 ,
1580/17 , 1580/18 , 1580/19 , 1580/21 , 1580/22 , 1580/23 , 1580/24 , 1580/25 , 1580/26 , 1580/30 ,
1580/34 , 1580/35 , 1580/36 , 1580/37 , 1580/6 , 1768/11 , 1768/14 , 1768/15 , 1768/16 , 1768/17 ,
1768/19 , 1768/20 , 1768/23 , 1768/3 , 1768/7 , 1768/8 , 1768/9 , 1770/2 , 1770/6 , 2/38 , 2/39 , 2/55 ,
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2/58 , 2/63 , 2/72 , 2/74 , 2/81 , 2/85 , 2/86 , 2/87 , 200/3 , 220 , 224/2 , 224/3 , 225/1 , 225/2 , 258/1 ,
258/2 , 258/3 , 258/4 , 259/1 , 264/8 , 264/9 , 267/3 , 267/4 , 269/1 , 288 , 289/1 , 289/4 , 289/5 , 291/1 ,
291/3 , 296/1 , 296/2 , 2974/2 , 2974/5 , 2974/6 , 2974/8 , 3000/14 , 302/1 , 3041/1 , 307/1 , 308/1 , 310/3
, 314/1 , 318/1 , 3188/11 , 3188/12 , 3188/13 , 3188/14 , 3188/16 , 3188/17 , 3188/18 , 3188/19 , 3188/20
, 3188/4 , 3188/6 , 3188/7 , 3190/2 , 3198/5 , 3198/6 , 3198/7 , 320 , 3201/6 , 3201/7 , 3201/8 , 3205/2 ,
321/1 , 324/1 , 324/16 , 324/17 , 324/2 , 326 , 327/1 , 327/4 , 329/10 , 329/12 , 329/14 , 329/15 , 329/17 ,
329/2 , 329/21 , 329/24 , 329/33 , 329/35 , 329/36 , 329/8 , 329/9 , 330/2 , 331/10 , 331/4 , 331/6 , 331/8 ,
331/9 , 334/1 , 334/2 , 334/3 , 338/1 , 338/2 , 339/1 , 339/2 , 341/1 , 341/2 , 341/3 , 345/1 , 345/2 , 345/3 ,
347/2 , 347/4 , 347/5 , 348 , 349 , 350/1 , 350/3 , 350/5 , 350/6 , 351/2 , 351/3 , 351/4 , 351/7 , 352/2 , 353
, 356 , 370/1 , 370/3 , 372/2 , 373/2 , 375/2 , 380/2 , 385/1 , 386 , 387 , 388/1 , 388/2 , 3883/102 ,
3883/107 , 3883/109 , 3883/110 , 3883/113 , 3883/114 , 3883/116 , 3883/117 , 3883/120 , 3883/121 ,
3883/122 , 3883/124 , 3883/129 , 3883/132 , 3883/138 , 3883/139 , 3883/140 , 3883/141 , 3883/143 ,
3883/144 , 3883/148 , 3883/153 , 3883/154 , 3883/155 , 3883/18 , 3883/20 , 3883/22 , 3883/24 , 3883/26
, 3883/27 , 3883/28 , 3883/31 , 3883/40 , 3883/41 , 3883/42 , 3883/43 , 3883/47 , 3883/48 , 3883/49 ,
3883/51 , 3883/6 , 3883/61 , 3883/62 , 3883/63 , 3883/65 , 3883/66 , 3883/68 , 3883/75 , 3883/76 ,
3883/81 , 3883/82 , 3883/83 , 3883/84 , 3883/85 , 3883/94 , 389/2 , 389/4 , 3892/1 , 3892/2 , 3892/3 ,
3894/1 , 3894/2 , 3894/3 , 3896 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394/1 , 395/1 , 395/4 , 3957 , 3959/2 , 396/1 ,
396/2 , 3964 , 3965 , 3966 , 3968 , 397/1 , 397/3 , 398 , 399 , 400/1 , 400/2 , 4000/1 , 4007 , 4008 , 4010 ,
4011/2 , 4012 , 4013 , 4015 , 4016 , 4017 , 402 , 403 , 404 , 406/1 , 406/2 , 407 , 408 , 409/1 , 409/2 , 410
, 412 , 4120/1 , 4121 , 4122 , 414/1 , 414/10 , 414/11 , 414/12 , 414/15 , 414/2 , 414/9 , 415/1 , 4187 ,
4189 , 419 , 4191 , 4192 , 421 , 4257 , 4346 , 4348 , 4349 , 4356/19 , 4358/3 , 4358/4 , 4359 , 4360 ,
4361 , 4364 , 4365 , 4366 , 4367 , 4371 , 4372 , 4373 , 4374 , 4375 , 4376 , 4377 , 4378 , 4379 , 4380 ,
4382 , 4384 , 4385 , 4387 , 4388 , 4390 , 4391 , 4393 , 4394 , 4396 , 4397 , 4399 , 4400 , 4401 , 4402 ,
4403 , 4405 , 4406 , 4408 , 4409 , 4411 , 4412 , 4414 , 4415 , 4417 , 4418 , 4420 , 4421 , 4423 , 4424 ,
4426 , 4427 , 4428 , 4429 , 4431 , 4433 , 4434 , 4436 , 4437 , 4439 , 4440 , 4441 , 4444 , 4594 , 4595 ,
4602 , 4628 , 4640 , 4641 , 4644 , 4645 , 4646 , 4648 , 4649 , 4650 , 4651 , 4652 , 4657 , 4658 , 4744 ,
4745/1 , 4746 , 4747 , 4748 , 4749 , 4750 , 4751 , 4752 , 4754 , 4755 , 4759 , 4762 , 4766 , 4769/3 , 4771
, 4772 , 4773 , 4774/2 , 4775 , 4776 , 4778 , 4902 , 4903 , 4904 , 4905 , 4906 , 4907 , 4908 , 4909 , 4911
, 4916 , 4919 , 4922 , 4943 , 4944 , 4945 , 4948 , 4949 , 4950 , 4951 , 4952 , 4954 , 4955 , 4956 , 4958 ,
4961 , 4962 , 4963 , 4964 , 4965 , 4966 , 4969 , 4979 , 4991 , 4992 , 4993 , 4995 , 4996 , 4997 , 4999 ,
5000 , 5005 , 5013 , 5019 , 5025 , 5026 , 5027 , 5028 , 5029 , 5030 , 5049 , 5050 , 5051 , 5060 , 5070 ,
5071 , 5072 , 5073 , 5074 , 5075 , 5076 , 5077 , 5078 , 5079 , 5080 , 5081 , 5082 , 5083 , 5084 , 5085 ,
5086 , 5087/1 , 5087/2 , 5088 , 5091 , 5092 , 5093 , 5094 , 5095 , 5096 , 5097 , 5099 , 5100 , 5101 , 5102
, 5103 , 5105 , 5106 , 5107 , 5108 , 5109 , 5110 , 5111 , 5112 , 5113 , 5114 , 5115 , 5118 , 5119 , 5120 ,
5121 , 5166 , 520/25 , 520/26 , 5262 , 5268 , 5270/2 , 5273/1 , 5276 , 5277/1 , 5277/2 , 5278/2 , 5278/3 ,
5278/4 , 5278/5 , 5279/2 , 5279/3 , 5286 , 5287 , 5288 , 5290 , 5414/1 , 5418 , 5420 , 5421 , 5423 , 5427 ,
5428 , 5430 , 5431 , 5432 , 5437 , 5438 , 5439 , 5445 , 5446 , 5447 , 5448 , 5452 , 5453 , 5459 , 5461 ,
5462 , 5463/1 , 5463/2 , 645/3 , 645/5 , 646/10 , 646/6 , 646/7 , 646/8 , 652/2 , 652/3 , 710/12 , st. 100 ,
st. 101 , st. 102/1 , st. 102/3 , st. 102/4 , st. 103/1 , st. 103/2 , st. 107 , st. 108 , st. 11/1 , st. 110 , st. 111 ,
st. 112/1 , st. 112/2 , st. 113 , st. 114 , st. 118 , st. 119 , st. 12/2 , st. 120 , st. 123 , st. 124/1 , st. 126 ,
st. 127 , st. 131 , st. 136/3 , st. 137 , st. 14/1 , st. 144/1 , st. 144/2 , st. 145 , st. 147 , st. 148 , st. 15/2 ,
st. 150/1 , st. 150/2 , st. 151/1 , st. 153 , st. 154 , st. 156 , st. 159/1 , st. 16 , st. 161 , st. 166 , st. 168/1 ,
st. 168/2 , st. 169 , st. 170 , st. 172/1 , st. 173/3 , st. 173/4 , st. 174 , st. 175 , st. 181 , st. 182/1 , st. 187/1
, st. 188 , st. 189/1 , st. 198 , st. 200/1 , st. 203 , st. 208 , st. 212/2 , st. 214 , st. 217 , st. 219 , st. 221/1 ,
st. 223/4 , st. 225 , st. 226 , st. 239 , st. 24 , st. 244 , st. 247 , st. 248 , st. 25/1 , st. 252 , st. 257 , st. 258 ,
st. 259 , st. 260 , st. 261 , st. 281 , st. 282 , st. 288 , st. 29/1 , st. 291 , st. 292 , st. 297 , st. 3/2 , st. 30 , st.
308 , st. 319 , st. 325 , st. 326 , st. 327 , st. 332 , st. 337 , st. 34 , st. 35 , st. 351 , st. 36/1 , st. 382 , st.
395 , st. 396 , st. 397 , st. 398 , st. 399 , st. 4 , st. 415 , st. 423 , st. 439 , st. 463 , st. 464 , st. 471 , st. 486
, st. 487 , st. 5/2 , st. 51 , st. 55/1 , st. 56 , st. 59 , st. 6/1 , st. 62 , st. 65 , st. 66/1 , st. 66/2 , st. 68 , st. 7 ,
st. 72/1 , st. 74 , st. 76 , st. 8 , st. 85/2 , st. 87/1 , st. 9 , st. 90/1 , st. 93 , st. 94/1 , st. 95/1 , st. 95/3 , st. 99
k.ú. Horní Bojanovice
Pozemky parc.č. : 1225/10 , 1225/3 , 1225/7 , 1676/299 , 1676/302 , 1919/100 , 1919/101 , 1919/102 ,
1919/103 , 1919/104 , 1919/110 , 1919/111 , 1919/112 , 1919/113 , 1919/114 , 1919/115 , 1919/116 ,
1919/117 , 1919/118 , 1919/119 , 1919/120 , 1919/121 , 1919/122 , 1919/123 , 1919/124 , 1919/125 ,
1919/126 , 1919/127 , 1919/128 , 1919/129 , 1919/130 , 1919/131 , 1919/132 , 1919/133 , 1919/134 ,
1919/135 , 1919/136 , 1919/137 , 1919/138 , 1919/139 , 1919/140 , 1919/141 , 1919/142 , 1919/143 ,
1919/144 , 1919/145 , 1919/146 , 1919/147 , 1919/148 , 1919/149 , 1919/150 , 1919/151 , 1919/152 ,
1919/153 , 1919/154 , 1919/155 , 1919/156 , 1919/157 , 1919/158 , 1919/159 , 1919/160 , 1919/161 ,
1919/162 , 1919/163 , 1919/164 , 1919/165 , 1919/166 , 1919/167 , 1919/168 , 1919/169 , 1919/170 ,
1919/171 , 1919/172 , 1919/173 , 1919/174 , 1919/175 , 1919/176 , 1919/177 , 1919/178 , 1919/179 ,
1919/180 , 1919/181 , 1919/182 , 1919/183 , 1919/184 , 1919/19 , 1919/2 , 1919/20 , 1919/26 , 1919/29 ,
1919/30 , 1919/31 , 1919/32 , 1919/33 , 1919/35 , 1919/36 , 1919/37 , 1919/4 , 1919/40 , 1919/42 ,
1919/43 , 1919/44 , 1919/45 , 1919/46 , 1919/47 , 1919/48 , 1919/49 , 1919/50 , 1919/51 , 1919/52 ,
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1919/53 , 1919/54 , 1919/55 , 1919/56 , 1919/57 , 1919/58 , 1919/59 , 1919/6 , 1919/60 , 1919/61 ,
1919/62 , 1919/63 , 1919/64 , 1919/65 , 1919/66 , 1919/67 , 1919/68 , 1919/69 , 1919/7 , 1919/70 ,
1919/71 , 1919/72 , 1919/73 , 1919/74 , 1919/75 , 1919/76 , 1919/77 , 1919/78 , 1919/79 , 1919/80 ,
1919/81 , 1919/82 , 1919/83 , 1919/84 , 1919/85 , 1919/86 , 1919/87 , 1919/88 , 1919/89 , 1919/90 ,
1919/91 , 1919/92 , 1919/93 , 1919/94 , 1919/95 , 1919/96 , 1919/97 , 1919/98 , 1919/99 , 2566 , 2627/3 ,
2629/12 , 2629/139 , 2629/16 , 2761/109 , 2761/112 , 2850/1 , 2850/59 , 2889/2 , 2911/1 , 2911/24 ,
2911/30 , 2911/31 , 2911/39 , 2911/4 , 2911/43 , 2911/44 , 2911/46 , 2911/63 , 2911/65 , 2911/66 ,
2911/78 , 2911/84 , 2911/85 , 2911/86 , 3741/3 , 3746/3 , 3747 , 3756/6
k.ú. Nikolčice
Pozemky parc.č. : 3789/76 , 1053
k.ú. Hustopeče u Brna
Pozemky parc.č. : 5114/10 , 5108/3 , 5115/1
k.ú. Starovičky
Pozemky parc.č. : 4752 , 4753 , 4754 , 4755
k.ú. Němčičky u Hustopečí
Pozemky parc.č. : 5186 , 5216 , 5217 , 5246 , 5247/1 , 5247/2 , 6308
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:
MěÚ Hustopeče, Odbor územního plánování
MěÚ Hustopeče, Odbor životního prostředí
MěÚ Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství,
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
OÚ Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 1, 693 01 Hustopeče u Brna
OÚ Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
Na vyvěšení:
(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklém)
MěÚ Hustopeče,
sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, KT
OÚ Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 1, 693 01 Hustopeče u Brna
OÚ Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
OÚ Nikolčice, IDDS: p9qbnr4
sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71 Diváky
OÚ Starovičky, IDDS: x69ane9
sídlo: Starovičky č.p. 43, 693 01 Hustopeče u Brna
OÚ Němčičky, IDDS: 4ynb28y
sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07 Němčičky u Břeclavi
na vědomí:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Královopolská č.p. 147/62, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Tagnet s.r.o., IDDS: 5ed4wrv
sídlo: Přibická č.p. 516, 691 25 Vranovice
Ing. Miroslav Zavadil, IDDS: 3cmrtue
bydliště: Kurdějov č.p. 283, 693 01 Kurdějov
Přílohy: pro žadatele:
ověřená dokumentace stavby bude předána po právní moci rozhodnutí
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:
pol. 17 odst. 1 písm. e)
ve výši 1.000,- Kč
byl uhrazen dne 28.04.2021 převodem na účet MěÚ Hustopeče

