
 - strana 1 - 

 

Městský úřad Ždánice 
S tavební odbor  
Městečko 787, 696 32 Ždánice 

 
č.j. 4301/2019/SO/ZahÚŘ 
Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír               ve Ždánicích 25.2.2020 
tel.: 518 633617 
 
 
 
ČEPRO, a.s. 
Dělnická 213/12 
170 04 Praha 7 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
NÁZEV STAVBY: „AŠ DRAŽŮVKY – ULOŽENÍ KABELU NN PŘÍPOJKY DO ZEMĚ“ 
 
 
 
Dne 11.12.2019 podala právnická osoba ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, 
IČO 60193531, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou INPRO Moravia, s.r.o., 
sídlem Topolová 1510, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 26225557, na zdejším 
Městském úřadě ve Ždánicích, stavebním odboru, žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby v dokumentaci nazvané „AŠ – uložení kabelu NN přípojky do země“ 
v rámci stávající stavby veřejné technické infrastruktury produktovodu D 322 Klobouky – 
Loukov DN200. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.  
Stavbou budou dotčeny následující pozemky parc.č. 2112/1 orná půda, 2113/1 vodní plocha, 
2113/13 vodní plocha, 2114/50 orná půda, 2114/51 orná půda, 2114/52 orná půda, 2115/1 
ostatní plocha, 2115/118 ostatní plocha, 2118/3 ostatní plocha, 2121/1 ostatní plocha, 
2122/1 trvalý travní porost, 2122/2 trvalý travní porost, 2131/359 orná půda, 2131/360 orná 
půda, 2131/361 orná půda, 2131/362 orná půda, 2131/363 orná půda, 2131/364 orná půda, 
2131/365 orná půda, 2131/366 orná půda, 2131/367 orná půda, 2131/368 orná půda, 
2131/369 orná půda, 2131/370 orná půda, 2131/371 orná půda, 2131/372 orná půda, 
2131/373 orná půda, 2131/374 orná půda, 2131/375 orná půda, 2131/376 orná půda, 
2131/377 orná půda všechny v k.ú. Ždánice, okres Hodonín.  
 
Druh, rozsah a popis dle předložené dokumentace stavby: 

Dokumentace řeší výměnu kabelu přípojky NN k armaturní šachtě Dražůvky. Stávající kabel 
je veden po sloupech. Nový kabel bude uložen do země. Trasa elektropřípojky je vedena 
podél silnice I. třídy č. 54. Elektropřípojka NN napájí armaturní stanici AŠ Dražůvky 
umístěnou na stávajícím produktovodu (nafta, benzín) v rámci stávající stavby veřejné 
technické infrastruktury produktovodu D 322 Klobouky – Loukov DN200. Jedná se o stávající 
zařízení určené pro potřeby ocelového produktovodního vedení, kterým jsou dopravovány 
hotové produkty ( benzín automobilový a motorová nafta). 
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Bude zřízena nová část přípojky NN v úseku stávajícího vrchního vedení. Nová přípojka 
bude provedena z kabelu CYKY 4B16 v délce 420 m. Nový kabel bude uložen do země. Na 
trase budou zřízeny tří protlaky pod vjezdem, komunikací II/432 a vodním tokem z potrubí 
D100 PE(PP) v délkách - protlak č.1 - 12m; protlak č.2 - 33 m a protlak č.3 - 30 m. Nový 
kabel NN bude napojen na stávající kabel v místě stávajícího rozvaděče zemní kabelovou 
spojkou. Stávající rozvaděč bude zrušen. 
Kabely budou uloženy do kabelové rýhy o rozměrech 35x80 cm. Krytí kabelů (chrániček) 
bude ve volném terénu 80 cm. Uložení kabelů je možné ve dvou variantách: Pro kabely bude 
zřízeno kabelové lože s podsypem a zásypem materiálem, který nepoškodí vedení. Trasa 
vedení se označí výstražnou folií červené barvy. Nebo kabely budou uloženy v kabelových 
rýhách v celých délkách v chráníčkách (určených pro kabely) a zakryty výstražnou fólií. 
Nebude použito pískové lože, ale chráníčky mohou být zasypány jen zeminou bez kamenů. 
V případě použití řízených protlaků bude chránička kabelů nahrazena chráničkou protlaku. 
Kabely (chráníčky) budou zakryty výstražnou fólií. Před záhozem je nutné si vyžádat kontrolu 
provozovatele. 
Bližší údaje o stavbě viz dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), kterou 
zpracoval Ing. Miroslac Kessler, Levského 3201, 143 00 Praha 12, zpracováno 4/2019. 
Umístění stavby kabelového vedení přípojky NN je zřejmý ze situací stavby část, které jsou 
součástí dokumentace.  
 
Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. 
d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje 
účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení o umístění 
navrhované stavby.  
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští se od ústního jednání a 
místního šetření. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky a dotčené orgány závazná 
stanoviska nejpozději do 15 dní od doručení oznámení.  
 
Dle § 89 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků 
řízení musí uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům 
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v 
§ 89 odstavci 4, se nepřihlíží. Účast na ústním jednání není pro účastníky řízení povinná.  
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky 
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), 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. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v u zdejšího stavebního úřadu, ve 
dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 16.30 hodin, případně v jiné době po telefonické či 
jiné dohodě. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy, činit v řízení své návrhy, 
vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci řízení mají možnost v řízení vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění.  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání 
písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 
úřední osoby průkaz totožnosti. 
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Na stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. Podle 
§ 1 energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení mj. 
elektrizační soustavy a stavby a zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona 
zřizované a provozované ve veřejném zájmu (dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení 
ropné nouze, ve znění pozdějších předpisů) 
Dle § 184a odst. 1 stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a 
není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo 
opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Dle § 184a odst. 2 
souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu 
dokumentace, nebo projektové dokumentace. Dle § 184a odst. 3 souhlas vlastníka pozemku 
se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný 
stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
 
 
 

      Ing. Slivka Vladimír 
vedoucí SO MěÚ Ždánice 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci územního řízení: 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1: Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel, 
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.  
 
Doručení jednotlivě (na doručenku, ISDS): 
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, zastoupena INPRO Moravia, s.r.o., sídlem Topolová 1510, 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

- Město Ždánice, Městečko 787, 696 32 Ždánice  

 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2:  Účastníky územního řízení dále jsou dle odst. 2 písm. a) 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, písm. b) osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Účastníky řízení nejsou nájemci staveb nebo 
pozemků.  
 

Doručení jednotlivě (na doručenku, ISDS): 
Vlastníci stavbou dotčených pozemků nebo staveb na nich nebo osoby mající jiné věcné právo 
k těmto pozemkům nebo stavbám v k.ú. Archlebov: 
- Ing. Chaloupka Petr, Archlebov 396, 696 33 Archlebov - spoluvlastník parc.č. 2112/1, 2131/376 

- Chaloupková Marcela, Archlebov 396, 696 33 Archlebov - spoluvlastník parc.č. 2112/1 

- ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno - vlastník (správce) parc.č. 2113/1 
vodního toku 

- Horňák Jan, Archlebov 202, 696 33 Archlebov - vlastník parc.č. 2113/13, 2114/50 

- Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice - vlastník parc.č. 2114/51 

- Správa a údržba silnic JmM, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200, Brno - vlastník parc.č. 
2114/52, parc.č. 2115/1 se silnicí II/432 

- Zemagro, spol. s r.o., Archlebov 416, 696 33 Archlebov - vlastník parc.č. 2115/118, 2118/3, 2131/359, 
2131/367, 2131/374, 2131/377 

- Žandovský Bohumil, Tyršova 143/7, 69701 Kyjov - vlastník parc.č. 2121/1 

- ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000, Praha 3 - vlastník parc.č. 2122/1, 2122/2 

- Filipenská Kateřina, Dražůvky 28, 696 33 Dražůvky - vlastník parc.č. 2131/360 

- Weinhönig František, Strážovská 1095/1, 69701 Kyjov – vlastník parc.č. 2131/361 

- FARMA VĚTEŘOV, spol. s r.o., Archlebov 416, 696 33 Archlebov – vlastník parc.č. 2131/362, 2131/364, 
2131/366, 2131/368 

- Hobžová Helena, č.p. 716, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem – vlastník parc.č. 2131/363 

- Medřický Marek, Nádražní 462, 696 32 Ždánice – vlastník parc.č. 2131/365 

- LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o., Násedlovice 271, 696 36 Násedlovice – vlastník parc.č. 
2131/369 

- Balžanková Dana, Nechvalín 19, 69631 Nechvalín – spoluvlastník parc.č. 2131/370 

- Přibyl Petr, Dražůvky 12, 69633 Dražůvky – spoluvlastník parc.č. 2131/370 
- Piusová Květoslava, Malá strana 321, 69632 Ždánice – vlastník parc.č. 2131/371 

- Sedlák Chytilová Stanislava, Malá strana 318, 696 32 Ždánice - vlastník parc.č. 2131/372 

- Svoboda Milan, Nádražní 792, 696 32 Ždánice - vlastník parc.č. 2131/373, 2131/375 

 
Vlastníci (zástupci) staveb technické a dopravní infrastruktury dotčených vlivem záměru: 
- Správa a údržba silnic JmK, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 

- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 
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- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

 
Doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu č. 500/2004 Sb.: dle podání žadatele se jedná o 
neznámé osoby neznámého pobytu  
- Filipenská Kateřina, Dražůvky 28, 696 33 Dražůvky - vlastník parc.č. 2131/360 

- Weinhönig František, Strážovská 1095/1, 69701 Kyjov – vlastník parc.č. 2131/361 

 
Dotčené orgány:  

- MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování 

- MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend 

- Krajský úřad JmK Brno, odbor dopravy  

- Obecní úřad Dražůvky – na vědomí 

 

Ostatní: 
- spis stavebního úřadu 

 
Upozornění pro žadatele: Vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby podléhá podle 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle položky 17, odst.1 písm. e) 
správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Poplatek uhraďte před vydáním rozhodnutí na účet Města 
Ždánice č.ú. 1445040309 / 0800, VS: 1361, KS: 0308 případně v hotovosti na pokladně MěÚ Ždánice. 
V příkazu k úhradě uveďte název stavby. 
 
 
 
Vypraveno dne: 
 
 
Doručení veřejnou vyhláškou:  
 
Oznámení o zahájení územního řízení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dní na úřední 
desce. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu se písemnost 
považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
 
    na úřední desce   na elektronické desce 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  
 
 
 
 
 
Sejmuto dne:  
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Příloha: situace stavby 
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