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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

O Z N Á M E N Í  

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 
Dne 16.10.2019 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera  2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 zastoupena na základě plné moci ENERGY 
PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická  4251/18, 796 01  Prostějov 1 žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby: 

 

Němčice – kabel NN, lokalita zahrad 

na pozemcích: pozemková parcela číslo 137/39 (ovocný sad), pozemková parcela číslo 245/4 (vodní 
plocha), pozemková parcela číslo 245/89, 233/7, 282/2, 279/1 (vše ostatní plocha) v katastrálním 
území Němčice u Holešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 
Ze stávající rozpojovací skříně R762576 SR642/K na parcele č. 137/56 v k.ú. Němčice u Holešova 
bude vyveden nový zemní distribuční kabel NN typu NAYY 4xl50mm2, který bude ukončen v nově 
osazené rozpojovací skříni SR542/K umístěné na parcele č. 282/2 v k.ú. Němčice u Holešova. Kabel 
bude veden v parcele č. 137/39 v k.ú. Němčice u Holešova v délce 13,5m, v parcele č. 279 v k.ú. 
Němčice u Holešova pomocí řízeného protlaku v délce 8,2m, v parcele č. 245/4 v k.ú. Nměčice u 
Holešova v délce 0,4m, v parcele č. 245/89 v k.ú. Němčice u Holešova v délce 5m, v parcele č. 233/7 
v k.ú. Němčice u Holešova v délce 187 a v parcele č. 282/2 v k.ú. Němčice u Holešova v délce 1,5m.  
Dále bude vyveden z rozpojovací skříně SR542/K, na parcele č. 282/2 v k.ú. Němčice u Holešova 
nový zemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x95nmi2, který bude ukončen v nové pojistkové skříni 
SS200/K na parcele č. 282/2v k.ú. Němčice u Holešova. Nový kabel NN bude veden v parcele č. 
282/2 v délce 196,5m. Nové skříně SS200 a SR542 budou zabudovány v plastovém pilíři. Spodní 
okraj skříně bude min. 0,6 m nad terénem. Tato podmínka musí být splněna i po konečné úpravě 
terénu. Rozpojovací skříň SR542/K a pojistková skříň SS200/K budou uzemněny pomocí zemnící 
pásky FeZn 30/4mm, která bude uložena na dno výkopu pod nový kabel NN. 

 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400 
F. A. Gerstnera  2151/6, České Budějovice 7 
370 01  České Budějovice 1 
 
zastoupena na základě plné moci 
 
ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, 
Vrahovická  4251/18 
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Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle 
ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) podle § 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení 
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou 
stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru, upouští stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od 
ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska 

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, 

jinak se k nim nepřihlíží. 
 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na odboru územního plánování 
a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, kancelář 
č. 312, v úřední dny: Pondělí a středa 07:30 - 11:00; 12:00 - 17:00 hodin. V ostatních dnech po 
telefonické domluvě. 

Účastníci územního řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při ústním jednání, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno.  Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou 
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. 

K jednání si každý přinese svůj občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a dále veškeré další 
listinné důkazy, které bude v průběhu řízení dokládat; průkazem totožnosti je dle ustanovení § 36 
odst.4 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, každý průkaz vydaný státním orgánem 
nebo správním úřadem, který je veřejnou listinou, a který obsahuje podobenku držitele, jeho jméno, 
datum narození a bydliště, popřípadě jiný údaj umožňující identifikaci jeho držitele.   

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

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst.1 stavebního zákona oprávněn při 
plnění úkolů dle stavebního zákona vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších dokladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst.1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000,-Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst.1 
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 
pozemek nebo stavbu. 

 
 
 

Otisk úředního razítka 

 

 

 
Adéla Horáková 
referent odboru územního plánování a stavebního řádu 
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Poznámka pro žadatele: 
Správní poplatek pod v. symbolem 9045007726 v hodnotě 1.000,- Kč uhraďte bankovním převodem           
na účet číslo 19-0001624691, kód banky 0100, k.symbol 0379 nebo přímo v pokladně Městského 
úřadu Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov. Kopii dokladu o zaplacení předložte na odbor 
územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov. 
 
 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………………   Sejmuto dne ……………………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 462/2019 
 
Vyvěšeno dne: 18.11.2019 
 
Bude sejmuto dne: 04.12.2019 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na 
doručenku) 
 
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera  2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1 zastoupena na základě plné moci ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, 
Vrahovická  4251/18, 796 01  Prostějov 1 
Obec Němčice, Němčice  68, 768 43 Kostelec u Holešova 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na 
doručenku): 
 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  b)  stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) 

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčena na pozemcích: stavební 
parcela číslo 218, pozemková parcela číslo 233/15, 233/13, 233/12, 232, 221/10, 221/9, 221/8, 221/7, 
221/6, 221/5, 221/4, 221/3, 221/2, 221/1, 220, 219/1, 218, 217/2, 245/6, 241, 244/1, 245/88 vše 
v katastrálním území Němčice u Holešova. 

 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova  628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování, 
Masarykova  628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova  628, 769 01 Holešov 
Povodí Moravy, Tečovská  1109, Malenovice, 763 02 Zlín 4  

 
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 
 
Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 

 

 

 

 

 
 
 


