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OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00  Brno, 

kterou zastupuje Puttner, s.r.o., IČO 25552953, Šumavská 416/15, 602 00  Brno 

(dále jen "žadatel") podal dne 04.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Litostrov - obnova sítě NNv SAMOTY" (č.stavby: 1040020023) 

na pozemku parc.č.st. 27, 98/1, 101, parc. č. 347/1, 347/2, 356, 359/1, 359/3, 359/5, 360/1, 360/7, 361/1, 

610/1, 619, 624, 626/2, 646/9, 646/10, 646/11, 646/13, 646/15, 646/16, 647/5, 647/10, 647/11; vše v 

katastrálním území Litostrova dále na pozemcích parc. č. 945/8, 949/1, vše v katastrálním území Příbram 

na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Popis stavby: 

IO-01 - Kabely VN: 

Z nového PB č.27, který nahradí stávající PB č.27 v novém místě, bude proveden kabelosvod novým 

podzemním kabelem VN 3x(22-NA2XS2Y 1x150 mm2), který bude veden ve volném terénu a dále 

v areálu kamenolomu, který je ve vlastnictví Českomoravského štěrku, a.s. Nový kabel bude veden 

po kraji areálu kamenolomu (za stávajícími objekty) a ukončen bude v nové distribuční trafostanici „TS 

Litostrov SAMOTY“. Ke kabelům VN bude přisvazkována telekomunikační síť dle standardů EG.D. 

Celková délka trasy kabelů VN bude 478 m. Kabely VN budou umístěny ve volném terénu a pod 

štěrkovou cestou ve výkopu šířky 50 cm a hloubky 120 cm. Pod příjezdovými komunikacemi do areálu 

kamenolomu budou kabely umístěny v plastových chráničkách s min. krytím 1 m. 

 

IO-02 - Kabely NN: 

Z nové distribuční trafostanice „ TS Litostrov SAMOTY“ budou vyvedeny dva nové podzemní kabely 

NN. První z nich bude 1-NAYY-J 4x95 mm2 a bude veden směrem k nemovitosti č.p. 22. Před touto 

nemovitostí bude ukončen v nové smyčkovací skříni SS200/NK. Druhý nový kabel bude 1-NAYY-J 

4x240 mm2 a bude veden ve volném terénu podél potoka Bílá voda, který přejde u rušeného PB č.16 

a dále bude veden po jeho druhém břehu až k nemovitosti č.p. 17 (hájenka), kde bude ukončen v nové 

smyčkovací skříni SS200/NK. Celková délka trasy kabelů NN bude 1137 m. Kabely NN budou umístěny 
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ve volném terénu a pod štěrkovou cestou ve výkopu šířky 35 cm a hloubky 80 cm. Pod příjezdovými 

komunikacemi do areálu kamenolomu budou kabely umístěny v plastových chráničkách s min. krytím 

1 m. Pod potokem Bílá voda budou kabely NN vedeny protlakem (pozemkem parc. 360/1 a pozemky 

parc.č. 626 a 359/3, vše v k.ú. Litostrov) a umístěny do plastových chrániček. 

 

IO-03 - Přípojka NN ČMŠTĚRK: 

Z nové odběratelské trafostanice bude vyveden nový podzemní kabel, který bude veden kolem stávajících 

objektů v areálu kamenolomu a ukončen ve stávajícím objektu na pozemku parc.č.st. 101 (sociální 

budova) v k.ú. Litostrov. Celková délka trasy kabelu NN bude 71 m. 

SO-01 - Nová distribuční trafostanice 22/0,4 kV: 

Na pozemku parc.č. 640/10 v k.ú. Litostrov, bude umístěna nová prefabrikovaná distribuční trafostanice 

VN/NN do 630 kVA, která bude napájena z výše popsané kabelové smyčky VN. Trafostanice bude 

sloužit k napájení areálu kamenolomu a posílení stávající distribuční sítě. Je navržen prefabrikovaný 

kiosek typu BETONBAU UF 2536 „TS Litostrov Samoty“ s rozvaděčem VN SIEMENS 8DJH RRT 

a transformátorem o jmenovitém výkonu 50 kVA. Trafostanice je výrobek plnící funkci stavby. Bude 

umístěna na upraveném terénu, bez betonového základu. Rozměry trafostanice jsou 3,58 x 3,58 x 2,5 

(vxšxh). 

SO-02 - Nová odběratelská trafostanice 22/0,4 kV: 

Na pozemku parc.č. 640/10 v k.ú. Litostrov bude umístěna nová prefabrikovaná distribuční trafostanice 

VN/NN do 630 kVA, která bude napájena z výše popsané kabelové smyčky VN. Trafostanice bude 

sloužit pro napájení objektů areálu kamenolomu. Je navržen prefabrikovaný kiosek typu BETNBAU UF 

3054 „TS Litostrov LOM“ s rozvaděčem VN SIEMNS 8DJH RT (v majetku EG.D) a transformátorem 

o jmenovitém výkonu 630 kVA. Trafostanice je výrobek plnící funkci stavby. Bude umístěn 

na upraveném terénu, bez betonového základu. Rozměry trafostanice jsou 2,81 x 5,38 x 2,98 (vxšxh). 

Demontáž nadzemního vedení VN: 

V rámci stavby bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení VN mezi novými PB č.27 

a sloupovou TS Rosice kamenolom 6279 (bude demontována) spolu s nadzemním vedením a bude 

demontován také PB č.27. 

Demontáž nadzemního vedení NN: 

V rámci této stavby bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení NN a všech podpěrných 

bodů od sloupové TS Rosice kamenolom 6279 až po střešník na nemovitosti č.p. 17. 

Po dokončení stavby budou povrchy uvedeny do původního stavu, přebytečná zemina bude uložena 

na skládku. 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a podle § 2 odst.5 

zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů zahájení územního řízení, ve kterém upouští 

od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky 

a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, úřední dny 

Po a St 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod.). 

Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k 

podkladům rozhodnutí. Po lhůtě určené k podání námitek běží následná lhůta 5 dnů pro seznámení 

s podklady rozhodnutí. Pokud nebudou podklady dále doplňovány, bude po této lhůtě rozhodnutí vydáno. 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
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V souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů se oznámení o zahájení řízení 

s velkým počtem účastníků doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují 

jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, ostatním 

účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

(otisk úředního razítka)                                                                                                                                                                      

 

 

Ing. Daša Plucarová 

vedoucí odboru 

 

 

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 (dodejky, DS) 

Puttner, s.r.o., IDDS: u2kvsc2 

 sídlo: Šumavská č.p. 416/15, Ponava, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno 

Jaromír Blažek, Rudka č.p. 64, 664 83  Domašov u Brna 

Richard Komoň, Litostrov č.p. 17, 664 83  Domašov u Brna 

Ing. Jan Schwangmaier, IDDS: kuwqfjk 

 trvalý pobyt: Litostrov č.p. 22, 664 83  Domašov u Brna 
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Ing. Jarmil Schwangmaier, IDDS: tkhrbif 

 trvalý pobyt: Brněnská č.p. 58, Omice, 664 41  Troubsko 

Ing. Zuzana Schwangmaierová, IDDS: xnf5iuk 

 trvalý pobyt: Brněnská č.p. 58, Omice, 664 41  Troubsko 

Českomoravský štěrk, a.s., IDDS: 5jrdk2d 

 sídlo: Mokrá č.p. 359, Mokrá-Horákov, 664 04  Mokrá 

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn (LCR145/003268/2021, LCR942/120547/2021) 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Obec Litostrov, IDDS: igqj2n6 

 sídlo: Litostrov č.p. 59, 664 83  Domašov u Brna 

Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n (PnM 325/2021) 

 sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 

Obec Zbraslav, IDDS: kz6badd (OZB/475/2021) 

 sídlo: Komenského č.p. 105, Zbraslav, 664 84  Zastávka u Brna 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 (9051/2021/SKJA) 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 

 sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 

Ing. Tomáš Carda, Ondrouškova č.p. 856/10, Bystrc, 635 00  Brno 35 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t (644499/21) 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu (P11356-26113311) 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm 

 sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38 (BV/2571/2021-Bal) 

  

dotčené správní úřady 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 

 sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 (KHSJM 59200/2021/BO/HOK) 

Městský úřad Rosice, Odbor dopravy, IDDS: 6abbzec (MR-C 64411/21-ODO) 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

Městský úřad Rosice, Odbor stavební úřad, úřad územního plánování, IDDS: 6abbzec 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna (MR-C 79285-21-OSU) 

Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, IDDS: 6abbzec (MR-C 79286/21-PaV, MR-C 6840/22-

OZPMR-C 11054/22-OZP, MR-C 0361/22-PaV) 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk (112476/2021-1150-OÚZ-BR) 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

 

obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

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

Obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 

Obec Litostrov, Litostrov č.p. 59, 664 83  Domašov u Brna 
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