
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE 
Odbor stavební úřad 

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 

pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice 

 

 

Č. j.: MR-S 4703-18-OSU-Kl-7 V Rosicích dne 16.05.2018  

 

 

 
ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

Výroková část: 

Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, 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 přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 29.03.2018 podal: 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice, 

zastoupena ENORM, a.s., IČ 25549871, Medkova 6, 627 00 Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 odst. 1 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

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

na stavbu: 

Příbram na Moravě-Zviklová: NN přip. kab. příp. (č.st. 1030038821) 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 524/1, 531 v katastrálním území Příbram na Moravě. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Zemní kabelová přípojka NN pro nového odběratele. 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

-     Kabel nové přípojky NN bude napojen ze stávajícího podpěrného bodu č. 82, bude veden pozemkem parc.č. 

524/1 protlakem přes místní komunikaci a bude ukončen v přípojkové skříni na okraji pozemku parc.č. 531. 

Z pojistkové skříně pak budou napojeny vnitřní rozvody na pozemku budoucí stavby RD. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 524/1, 531 v katastrálním území Příbram na Moravě, ostatní 

pozemky stavbou přímo dotčeny nebudou. 

 

II.        Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Janem Rožnovským, 

ČKAIT č. 1004537, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 
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2. Stavebník před zahájením stavebních prací zajistí vytýčení stavby odborně způsobilou osobou. 

3. Křížení a souběh inženýrských sítí bude v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

4. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou respektována 

jejich ochranná pásma. Po dobu výstavby bude zajištěna jejich ochrana. Při realizaci stavby budou 

dodrženy podmínky správců inženýrských sítí uvedené ve vyjádření: 

-  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 29.8.2017 č.j. 702504/17. 

-  Grid Services, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 26.02.2018 zn. 5001666813. 

-  Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno – venkov ze dne 30.1.2018 č.j. BV/505/2018-Tra.     

        -   E.ON Servisní, s.r.o., RS Znojmo ze dne 16.02.2018 zn. M40715-16233411. 

 -   Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ze dne 8.2.2018 zn. R-49/18. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení 

staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Rosice, odboru životního prostředí č.j. MR-C 

2783/18-OZP ze dne 06.03.2018: 

-  Uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude vytěžená zemina využita k záhozu 

kabelové rýhy a zbytky kabelu a kabelové chráničky budou předány k materiálovému využití, nebude zdejší 

orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství vydávat k územnímu řízení závazné stanovisko podle § 79 

odst. 4 shora uvedeného zákona. 

-  Předloženým záměrem mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Při provádění výkopů, překopů nebo protlaku a záhozu kabelové trasy je třeba zamezit úniku tuhých 

znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší. 

8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Vodárenské a.s Brno – venkov č.j BV/505/2018-

Tra ze dne 30.1.2018: 

-  Zahájení zemních prací bude oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Rosice, 

sídlící na adrese Litostrovská 1062, 665 01 Rosice. Současně s oznámením předložte objednávku na 

vytyčení sítí v provozování VAS. 

-  Kabelové vedení NN uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti 

od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění eventuálně rekonstrukcím obou vedení 

v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení“ je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných 

podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení silového kabelu NN a vodovodního či kanalizačního 

potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení 

nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky). 

-  Při návrhu umístění trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního 

potrubí, které je stanoveno 1.5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není 

také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování 

terénu. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani 

kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti. 

-  Požadujeme, aby byla před zásypem kabelového vedení provedena kontrola neporušenosti vodovodu a 

kanalizace ve všech místech dotčení s navrženým kabelovým vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. 

VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou 

přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Rosice. 

-  Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle 

požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost. 

-  Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného 

úřadu. 
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-  V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS 

provozního střediska Rosice. 

9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky obce Příbram zn. PnM/63/2018 ze dne 06.02.2018: 

-  Přechod přes místní komunikaci bude realizován protlakem. Zahájení prací bude na obecním úřadě 

oznámeno minimálně 7 dní před realizací. Pozemky ve vlastnictví obce budou po dokončení prací uvedeny 

do předchozího stavu. 

10. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

11. Dokončenou stavbu lze v souladu s § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu. 

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané 

zvláštními právními předpisy. Stavebník je v souladu s § 121 stavebního zákona povinen o vydání 

kolaudačního souhlasu požádat. 

Účastníci řízení (dle § 27 odst.1 písm a) zákona č. 500/2004 Sb.) na něž se vztahuje rozhodnutí správního 

orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.03.2018 podal žadatel žádost o vydání územního souhlasu a předložil plnou moc k zastupování. Protože 

oznámení záměru nesplňovalo podmínky podle § 96 odst. 3 stavebního zákona – k žádosti nebyl připojen dle § 

96 odst.3 písm. e) stavebního zákona souhlas osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo 

dotčeno, rozhodl stavební úřad usnesením o projednání záměru v územním řízení. Stavební úřad dne 03.04.2018 

oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od 

místního šetření a stanovil lhůtu 15 dnů pro podání námitek a stanovisek k záměru. Současně stanovil 

účastníkům řízení lhůtu 5 dnů, ve které se mohli vyjádřit ke shromážděným podkladům rozhodnutí. 

Stavební úřad posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD obce Příbram na Moravě a zjistil, že 

umístění stavby je navrženo v zastavěném území, není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací 

obce Příbram na Moravě a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
 

Dále byl záměr žadatele posuzován z hlediska cílů a úkolů územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavební úřad dospěl k závěru, že i 

z těchto hledisek je záměr v souladu. Realizací stavby nedojde k zásahu do architektonických a urbanistických 

hodnot v území, jelikož se jedná o běžnou stavbu technické infrastruktury uloženou pod terénem. 

Stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého návrhu s obecnými požadavky na využívání území danými 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  Předmětný stavební 

pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi umožňuje využití pro navrhovaný účel. Umístění stavby splňuje 

požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na 

zachování kvality prostředí. Stavební úřad po zhodnocení záměru a výše uvedených úvah dospěl k závěru, že 

umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a stavba je v souladu se schváleným 

územním plánem. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení tak přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení 

a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. A proto stavební úřad rozhodl, jak je 

uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z předložených stanovisek, vyjádření a               

rozhodnutí: 

- Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí -  vyjádření ze dne 06.03.2018 č.j. MR-C 2783/18-OZP. 

- E.ON Servisní – vyjádření ze dne 16.02.2018 zn. M40715-16233411. 

- Grid Services – stanovisko ze dne 26.02.2018 zn. 5001666813. 

- Česká telekomunikační infrastruktura – vyjádření ze dne 29.8.2019 č.j. 702504/17. 
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- Vodárenská a.s. – vyjádření ze dne 30.1.2018 č.j. BV/505/2018-Tra. 

- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ze dne 8.2.2018 zn. R-49/18. 

- Obec Příbram na Moravě ze dne 06.02.2018 zn. PnM/63/2018. 

- Smlouvy a souhlasy vlastníků pozemků. 

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

uvedených. 

Účastníky územního řízení určil stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona. 
 

- v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení: E.ON Distribuce, a.s. 

- v souladu s § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení: obec Příbram na Moravě. 
 

- v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení: 
 

Radek Selner, Zdeňka Zviklová, obec Příbram na Moravě 

 

- v souladu s § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení: 

Alois Matoušek, Marie Matoušková, Vlastimil Rypka, Stanislava Rypková, Milan Rypka, Jana Rypková, 

Michal Rypka, Česká telekomunikační infrastruktura, GasNet, E.ON Česká republika, Svazek vodovodů a 

kanalizací Ivančice. Účastníkovi řízení, Michalovi Rypkovi, kterému se prokazatelně nedaří doručovat a není 

účastníkem, kterému má být v řízení uložena povinnost, je rozhodnutí dle § 32 správního řádu doručováno 

veřejnou vyhláškou. 
 

Vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším nemovitostem, které jsou od stavby dostatečně vzdáleny, nemohou být 

tímto rozhodnutím přímo dotčeny. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  V průběhu řízení nebyly námitky účastníků uplatněny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 

na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 

územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu 

úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 

úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.     

 
 

 

 

(otisk úředního razítka)                                                                                                                                                              

 

  

Ing. Daša Plucarová 

vedoucí odboru 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. 17 odst. 1 písm e) ve výši 1.000,- 

Kč byl uhrazen. 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. 

Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………………….   Sejmuto dne: ………………………. 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  ………………………. 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým přístupem. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejkou, DS) 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice , 

zastoupena ENORM, a.s., Medkova 6, 627 00 Brno 

Obec Příbram na Moravě 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. a)  stavebního zákona (dodejkou, DS) 

Obec Příbram na Moravě   

Radek Sellner, Malinovského č.p. 282, Zbraslav, 664 84  Zastávka u Brna 

Zdeňka Zviklová, Šmeralova č.p. 971/31, 664 34  Kuřim 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b)  stavebního zákona (dodejkou, DS) 

Alois Matoušek, Příbram na Moravě č.p. 236, 664 84  Zastávka u Brna 

Marie Matoušková, Příbram na Moravě č.p. 236, 664 84  Zastávka u Brna 

Vlastimil Rypka, Příbram na Moravě č.p. 208, 664 84  Zastávka u Brna 

Stanislava Rypková, Příbram na Moravě č.p. 208, 664 84  Zastávka u Brna 

Milan Rypka, Příbram na Moravě č.p. 199, 664 84  Zastávka u Brna 

Jana Rypková, Lobodice č.p. 29, 751 01  Tovačov 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov  

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

zastoupena Grid Services, Plynárenská 499, 602 00 Brno   

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7,  RS Znojmo, Rooseveltova 8a, 

669 02 Znojmo   

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 664 91  Ivančice  

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b)  stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

Michal Rypka, Příbram na Moravě č.p. 208, 664 84  Zastávka u Brna 

 
 

Dotčené správní úřady  ( DS ) 

Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

Ostatní   ( dodejkou, DS) 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  

Brno 38   

 

Obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 

Městský úřad Rosice, Odbor kancelář starosty, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 

Obecní úřad  Příbram na Moravě 
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