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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1, 
kterou zastupuje  
E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  
České Budějovice 1, 
zastoupená  
ELING CZ s.r.o., IČO 27752810, Hrozňatova 3939/25a, Židenice, 615 00  Brno 15, 
v zastoupení  
David Jokl, nar. 8.10.1974, Puškinova 1762/17, Žabovřesky, 616 00  Brno 16 

(dále jen "žadatel") podal dne 6.12.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané: 

stavba nazvaná dle projektové dokumentace: "Vážany, kabel NN TTJ dřevostavby" spočívající v 
umístění kabelového zemního rozvodu NN 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 626/2, 22, 626/1, 1660, 1695, 1709, 1710, 1774, 650/24, 650/39, 
658/9 a 650/25 v katastrálním území Vážany u Boskovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Předložená projektová dokumentace stavby řeší kabelový zemní rozvod NN za účelem připojení 
nového odběrného místa a posílení stávající distribuční sítě NN v dané lokalitě.  

- Nové kabelové rozvody NN budou napojeny ze stávajícího venkovního distribučního rozvodu NN, ze 
stávajícího podpěrného bodu č. 59 (betonový stožár situovaný v blízkosti domu č.p. 12 Vážany).  

- Ze stávajícího podpěrného bodu č. 59 (betonový stožár situovaný v blízkosti domu č.p. 12 Vážany) 
bude provedeno vybudování nového podzemního vedení kabelem NAYY-J 4x150mm2přes plastovou 
rozpojovací skříň SV101 umístěnou na tomto podpěrném bodě (svod proveden kabelem NAYY-J 
4x95mm2). Kabel bude nejprve křížit místní komunikaci, dále bude uložen podél cesty v zeleném 
pásu přičemž nejprve bude zasmyčkován ve stávající plastové skříni umístěné v blízkosti p. b. č. 60. 
Stávající přípojka z p. b. č. 59 do stávající skříně bude demontována. Dále bude kabel pokračovat 
v zeleném pásu, následně bude křížit komunikaci a potok (řízený protlak dl. 26m), poté bude kabel 
opět křížit komunikaci a následně bude pokračovat v rostlém terénu. Kabel bude zasmyčkován 
v nové plastové pojistkové skříni SR744 na hranici pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území 
Vážany u Boskovic a dále bude pokračovat do nové pojistkové skříně SS300 osazené na hranici 
pozemku parc. č. 626/2 a 22 v katastrálním území Vážany u Boskovic.  

- V místech možného mechanického poškození bude vedení NN uloženo do chráničky HDPE Ø110.  

- Délka trasy kabelového vedení je 242m.   
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Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. d) 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. 2 stavebního 
zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl 
vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den 

6. března 2018 (úterý) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných před obecním úřadem Vážany. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje 
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí 
stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (odbor výstavby a 
územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, úřední dny: Po a St 8 - 17). 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 
místě: 

Obecní úřad Vážany, ze strany přístupné po obecním pozemku parc. č. 650/16 v katastrálním 
území Vážany u Boskovic 

  

Poučení: 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal 
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního 
řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do 
doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení 
a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z 
něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud 
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo 
porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se 
neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 

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. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 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. 
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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. 

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

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Podle § 36 odst. 3 zák. č.500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozumívá účastníky řízení o možnosti 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 6 dnů ode dne ústního jednání. Po tomto oznámení by se 
již neměly doklady doplňovat. V opačném případě musí stavební úřad účastníky řízení opět vyrozumět o 
možnosti seznámit se s takto doplněnými podklady. 
 
 
 

Ing. Tomáš Měkota 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti 
dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ……………………. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
zastoupená 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
Obec Vážany, IDDS: vhzbka6 
 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
Jaroslav Tajovský, Mladkov č.p. 101, Boskovice, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Jaroslav Minx, Husova č.p. 1669/27, 680 01  Boskovice 
Obec Vážany, IDDS: vhzbka6 
Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko, IDDS: m49t8gw 
Josef Hrušák, Vážany č.p. 40, 680 01  Boskovice 
Marie Lexmanová, Vážany č.p. 40, 680 01  Boskovice 
E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
účastníci územního řízení identifikovaní označením pozemků a staveb na nich, evidovaných v katastru 
nemovitostí: 
pozemek parc. č. 626/3, 626/4, 1377/2, 658/1 a 650/27 v katastrálním území Vážany u Boskovic.  
 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, IDDS: qmkbq7h 
Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko, IDDS: m49t8gw 
 
na vědomí 
ELING CZ s.r.o., IDDS: 8gr3rzy 
David Jokl, Obřanská č.p. 915/101a, Brno-Maloměřice a Obřany, 614 00  Brno 14 
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