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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 21.1.2019 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 
49 České Budějovice zastoupena na základě plné moci společností MOPRE s.r.o., IČ 28323700, 
Břest č.p. 79, 768 23 Břest žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 

 

Holešov, Hankeho + Střelnice, ved. NN – obnova 1040011232 

na pozemcích: parcela číslo 383 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 386 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 387 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 389/3 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 389/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 390 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 391/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 391/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 394/1 (ostatní plocha), parcela číslo 455 (ostatní plocha), parcela číslo 456/1 
(zahrada), parcela číslo 456/2 (zahrada), parcela číslo 456/3 (zahrada), parcela číslo 456/7 (zahrada), 
parcela číslo 456/11 (zahrada), parcela číslo 462/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 462/6 
(ostatní plocha), parcela číslo 462/25 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 463/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parcela číslo 464/3 (ostatní plocha), parcela číslo 465/1 (zahrada), parcela číslo 
496/2 (ostatní plocha), parcela číslo 496/5 (ostatní plocha), parcela číslo 497 (ostatní plocha), parcela 
číslo 498/4 (ostatní plocha), parcela číslo 501 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 504 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 505 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 551/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 552 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 553 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 554 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 557 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 558 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 560 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 563 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 564/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 568 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 569 
(zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 570/1 (ostatní plocha), parcela číslo 571/2 (ostatní 
plocha), parcela číslo 572/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 573/1 (zahrada), parcela číslo 
573/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 575 (zahrada), parcela číslo 576 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 577 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 582 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 583 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 588 (zastavěná plocha 
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a nádvoří), parcela číslo 589 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 594 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 595 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo 599 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parcela číslo 855/1 (zahrada) a parcela číslo 3651 (ostatní plocha) vše v katastrálním 
území Holešov a pozemková parcela číslo 151/16 (zahrada), pozemková parcela číslo 3643 (ostatní 
plocha) a pozemková parcela číslo 3644 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Dobrotice. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

 
Předmětem stavby je kabelizace distribučního vedení NN města Holešov, ul. Holajka, Hankeho a část 
Střelnice. 

 Bude vyvedeno nové podzemní kabelové vedení 2x NAYY 4x150 ze stávající kabelové rozpojovací 
skříně SR642 R426253 u domu č.p.184, první bude vedeno přes SS100/NK č.20 a bude ukončeno 
v nové kabelové rozpojovací skříni SR522/NK R438640 u domu č.p.1018 a druhé bude vedeno 
přes SS100 č.21,22,23 a bude ukončeno v nové kabelové rozpojovací skříni SR542/NK R426252 
před domem č.p.248. Stávající podzemní kabelové vedení NAYY 4x95 a AYKY 4x16 před domem 
č.p.248 bude naspojkováno a přepojeno do této nové rozpojovací skříně. 

 Z nové kabelové rozpojovací skříně SR542/NK R426252 bude vyvedeno nové podzemní kabelové 
vedení NAYY 4x95 v chodníku, které bude smyčkovat jednotlivé kabelové skříně SS100/NV 
umístěné na domech a bude ukončeno v nové kabelové rozpojovací skříni SR422/NK R436960 
umístěné u oplocení domu č.p.840. Stávající podzemní kabelové vedení NAYY 4x50 v zeleném 
pásu bude naspojkováno a přepojeno do této nové rozpojovací skříně. 

 Z nové kabelové rozpojovací skříně SR422/NK R436960 bude vyvedeno nové podzemní kabelové 
vedení NAYY 4x150 protlakem pod komunikací, v chodníku a bude smyčkovat jednotlivé kabelové 
skříně SS100/NV umístěné na domech a ukončeno bude v nové kabelové rozpojovací skříni 
SR522/NK R438640 u domu č.p.1018. 

 Z nové kabelové rozpojovací skříně SR522/NK R438640 bude vyvedeno nové podzemní kabelové 
vedení NAYY 4x150 v chodníku, protlakem pod komunikací a bude ukončeno v nové smyčkovací 
skříni SS100/NV č.24 umístěné na domě č.p.186 (nachystat 2ks AROT pro budoucí pokračovaní 
kabelizace). Dále bude z SR522/NK R438640 vyvedeno nové podzemní kabelové vedení NAYY- 2 
- Holešov,Hankeho+Střelnice,ved.NN-obnova 1040011232 4x150 překopem v chodníku a bude 
vedeno přes smyčkovací skříň SS200/NK č.25 umístěnou před domem č.p.1018 vedle stávajícího 
rozvaděče elektroměru a bude ukončeno v nové (vyměněné) rozpojovací skříni SV201 R426254 
umístěné na podpěrném bodě č.784. 

 Podpěrný bod č.784 bude vyměněn za nový typ 9/20, na tento podpěrný bod bude přepojeno 
stávající 
nadzemní vedení 4x35 AlFe od ul. Střelnice. Stávající podzemní vedení AYKY 4x16 pro dům 
č.p.1591 bude naspojkováno a přepojeno do nové pojistkové skříně SP100/NS R763148 umístěné 
na podpěrném bodě č.784. 

 Podpěrný bod č.800 bude vyměněn za nový typ 9/20, na tento podpěrný bod bude přepojeno 
stávající nadzemní vedení 4x35 AlFe od ul. Střelnice a AYKYz 4x16 z domu č.p.206. Na tomto 
podpěrném bodě bude umístěna rozpojovací skříň SV201/NS R763147, z této nové rozpojovací 
skříně bude vyvedeno nové podzemní kabelové vedení NAYY 4x150 v chodníku přes smyčkovací 
skříň SS100/NV č.27 a bude ukončeno ve smyčkovací skříni SS200/NK č.26 umístěné v oplocení 
před domem č.p.209. Dále bude vyveden kabel NAYY 4x150 z SV201/NS R763147 v chodníku 
přes smyčkovací skříň SS100/NK č.28, protlakem pod komunikací a bude ukončeno v nové 
rozpojovací skříni SR642/NK R410468 umístěné v zeleném pásu naproti domu č.p.192. Z této 
rozpojovací skříně bude vyvedeno podzemní kabelové vedení NAYY 4x50 v zeleném pásu a bude 
ukončeno ve smyčkovací skříni SS200/NV č.30 umístěné na domě č.p.192. 

 Podpěrný bod č.807 bude vyměněn za nový typ 9/15, na tento podpěrný bod bude přepojeno 
stávající nadzemní vedení 4x35 AlFe od ul. Střelnice. Na tomto podpěrném bodě bude umístěna 
rozpojovací skříň SV201/NS R426255, z této nové rozpojovací skříně bude vyvedeno nové 
podzemní kabelové vedení NAYY 4x150, které bude ukončeno v nové smyčkovací skříni 
SS100/NK č.29 umístěné vedle stávajícího rozvaděče elektroměru. Dále bude vyvedeno další 
podzemní kabelové vedení NAYY 4x150 z SV201/NS R426255, které bude ukončeno 
v rozpojovací skříni SR642/NK R410468. 
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 Stávající podzemní kabelové vedení 4x35 AYKY směrem od hřiště bude naspojkováno 
a přepojeno do této nové rozpojovací skříně SR642/NK R410468. 

 Stávající podzemní kabelové vedení NAYY 4x50 od demontovaného podpěrného bodu č.803 po 
smyčkovací skříň SS100 na parcele číslo 456/1 katastrální území Holešov bude vyměněno ve 
stávající trase za nové NAYY 4x150 a bude přepojeno do nové rozpojovací skříně SR642/NK 
R410468. 

 Ze stávající smyčkovací skříně SS100 na parcele číslo 456/1 katastrální území Holešov bude 
vyvedeno nové podzemní kabelové vedení NAYY 4x150 v zeleném pásu a ve vjezdech podél 
oplocení jednotlivých zahrádek, přes smyčkovací skříň SS100/NK č. 31 umístěnou v oplocení na 
parcele číslo 456/7 katastrální území Holešov, vedle této smyčkovací skříně bude umístěn i nový 
elektroměrový rozvaděč RE. Dále bude pokračovat podzemní kabelové vedení NAYY 4x150 až do 
stávající smyčkovací skříně SS300 umístěné na parcele číslo 151/16 katastrální území Dobrotice. 

 Podpěrný bod č. 799 umístěný ve vjezdu na parcele číslo 501 katastrální území Holešov bude 
demontován a posunut před dům č.p. 207 (mimo vjezd) ve stávající trase nadzemního vedení NN. 

 Odběry jednotlivých domů ul. Holajka, Hankeho a část Střelnice budou novým hlavním domovním 
vedením přepojeny na projektované podzemní kabelové distribuční vedení NN. 

 Bude provedena demontáž nadzemního vedení NN v ul. Hankeho, Holajka a část Střelnice. 

 
 

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení 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 výstavby, rozvoje 
a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, kancelář 
č. 301, 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.   
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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 

 

 

 

 
Vladimír Ságner 
referent odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 
oddělení stavebního řádu 
 
 
 
Poznámka pro žadatele: 
Správní poplatek pod v. symbolem 9045007302 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 
výstavby, rozvoje a životního prostředí, 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.: 82/2019 
 
Vyvěšeno dne: 30.01.2019 
 
Bude sejmuto dne: 15.02.2019 
 
Sejmuto dne: 
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Obdrží: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na 
doručenku) 
 
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice zastoupena 
na základě plné moci společností MOPRE s.r.o., IČ 28323700, Břest č.p. 79, 768 23 Břest  
Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na 
doručenku): 
 
Josef Sklenář, Holajka č.p. 1023/9, 769 01 Holešov 
Markéta Sklenářová, Holajka č.p. 1023/9, 769 01 Holešov 
Ing. Jiří Vojáček, Partyzánská č.p. 1127/12, 769 01 Holešov 
Ing. Jiří Kohout, Komenského č.p. 934/23, 769 01 Holešov 
Jana Kohoutová, Komenského č.p. 934/23, 769 01 Holešov 
Oldřich Závora, Holajka č.p. 1017/6, 769 01 Holešov 
Jaroslav Konečný, Tučapská č.p. 1014/5, 769 01 Holešov 
Kateřina Drábková, Holajka č.p. 1018/4, 769 01 Holešov 
Adam Cabiš, Komenského č.p. 860/5, 779 00 Olomouc 9 
Eva Cabišová Krhovjáková, Tománkova č.p. 452/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Monika Michálková, U Letiště č.p. 1156/17, 769 01 Holešov 
Vlasta Valentová, Nábřeží č.p. 836/28, 769 01 Holešov 
Ladislav Vyňuchal, Sadová č.p. 1551, 769 01 Holešov 
Ing. Marie Vyňuchalová, Sadová č.p. 1551, 769 01 Holešov 
Magdalena Drobilová, Sušilova č.p. 1061, 769 01 Holešov 
TC Holešov, z.s., Střelnice č.p. 1410/53, 769 01 Holešov 
Alena Ďurišová, Střelnice č.p. 192/36, 769 01 Holešov 
Jolana Ďurišová, Dobrotice č.p. 47, 769 01 Holešov 
Lubor Fic, Vachova č.p. 3859/2, 767 01 Kroměříž 1 
Zuzana Machovská, Bezručova č.p. 1618, 769 01 Holešov 
Pavla Regerová, Střelnice č.p. 192/36, 769 01 Holešov 
Jindřiška Svobodová, Hankeho č.p. 249/47, 769 01 Holešov 
Martina Šromová, Střelnice č.p. 1697, 769 01 Holešov 
Karel Maňák, Střelnice č.p. 1444, 769 01 Holešov 
Marie Ercoliová, Střelnice č.p. 207/49, 769 01 Holešov 
Jaroslav Křepelka, Střelnice č.p. 207/49, 769 01 Holešov 
Adam Bachner, Střelnice č.p. 208/47, 769 01 Holešov 
Rea Bachnerová, Střelnice č.p. 208/47, 769 01 Holešov 
Libor Mlodzik, Dukelská č.p. 420, Všetuly, 769 01 Holešov 
Viktor Chmela, Hankeho č.p. 232, 769 01 Holešov 
Eva Chmelová, Hankeho č.p. 232, 769 01 Holešov 
Jan Němec, Hankeho č.p. 233/18, 769 01 Holešov 
Jaromír Pilař, Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov 
Angela Murínová, Rusava č.p. 288, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7 
Vladimíra Dohnalová, Holajka č.p. 236/14, 769 01 Holešov 
Jaroslav Rieger, Masarykova č.p. 1377, 769 01 Holešov 
Jan Dobeš, Holajka č.p. 1075/16, 769 01 Holešov 
Vlasta Králíková, Na Honech III č.p. 4925, 760 05 Zlín 5 
Jaromír Pech, Holajka č.p. 1072/20, 769 01 Holešov 
Věra Tomanova, Dukelská č.p. 54, Všetuly, 769 01 Holešov 
Pavel Stojan, Holajka č.p. 237/22, 769 01 Holešov 
Pavla Černická, SNP č.p. 1185, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 
Irena Nedbalová, Holajka č.p. 238/28, 769 01 Holešov 
Lenka Olšáková, Žopy č.p. 115, 769 01 Holešov 
Anežka Hudečková, Holajka č.p. 239/30, 769 01 Holešov 
Karel Kopčil, Hankeho č.p. 840/71, 769 01 Holešov 
Marie Kopčilová, Hankeho č.p. 840/71, 769 01 Holešov 
Vladimír Hubáček, Hankeho č.p. 841/69, 769 01 Holešov 
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Eva Hrabalová, Višňovce č.p. 1098, 768 24 Hulín 
Zdeňka Šikulová, Hankeho č.p. 241/65, 769 01 Holešov 
Dušan Polášek, Hankeho č.p. 242/63, 769 01 Holešov 
Julius Kaňa, Hankeho č.p. 1086/57, 769 01 Holešov 
René Nevrt, Hankeho č.p. 245/55, 769 01 Holešov 
Ing. Jiří Stratil, Hankeho č.p. 247/53, 769 01 Holešov 
František Kuča, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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 
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná č.p. 1555, 769 01 Holešov 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
Miroslav Cabish, Masarykovo nábřeží č.p. 236/30, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Hypo bytové družstvo, Masarykovo náměstí č.p. 490/9, 767 01 Kroměříž 1  
 
  

  

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: parcela číslo 
392, 394/2, 450, 454/1, 456/4, 465/5, 462/2, 496/3, 498/1, 500, 600 a 605 vše v katastrálním území 
Holešov a pozemková parcela číslo 151/13, 151/15, 151/17 a 151/18 vše v katastrálním území 
Dobrotice. 

 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor VRŽP, oddělení životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 
Holešov 
 
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 
 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 

 

 

 

 


