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

 
č.j. 227/2016/SO 
Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír                 ve Ždánicích 12.2.2016 
tel., fax.: 518 633617 
 
 
 
E.ON Distribuce, a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6 
370 49 České Budějovice 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 

NÁZEV STAVBY: „DRAŽŮVKY, OBNOVA NN“  
ČÍSLO STAVBY 1040008566 

 
 
 
 
Právnická osoba E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, sídlem F.A. Gerstnera 2121/6, 
370 49 České Budějovice, zastoupena právnickou osobou E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 
25733591, sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která pověřila 
zastupováním právnickou osobu MP Projekt s.r.o., IČO 27734609, sídlem Sokolská 762, 
763 62 Tlumačov, podala dne 3.12.2015 na zdejším Městském úřadě ve Ždánicích, 
stavebním odboru, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby technické 
infrastruktury energetického elektrického zařízení pod názvem „Dražůvky, obnova NN“ 
spočívající ve změně stavby elektrického vedení navržená na dotčených pozemcích parc.č. 
st.114/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.144 zastavěná plocha a nádvoří, 1245 ostatní 
plocha, 138/24 orná půda, 1082/54 ostatní plocha, 137/3 ostatní plocha, 65/2 ostatní plocha, 
101 orná půda (dle zjednodušené evidence původ pozemkový katastr PK parc.č. 65/3), 65/3 
ostatní plocha (dle PK parc.č. 65/3), 970 orná půda (dle PK parc.č. 951/2), st. 163 zastavěná 
plocha a nádvoří, 1082/144 ostatní plocha, 1081/1 trvalý travní porost, 1264/4 ostatní plocha, 
st.123 zastavěná plocha a nádvoří, st.122 zastavěná plocha a nádvoří, st.128 zastavěná 
plocha a nádvoří, st.126 zastavěná plocha a nádvoří, st.127 zastavěná plocha a nádvoří, 
st.132 zastavěná plocha a nádvoří, st.131 zastavěná plocha a nádvoří, st.139 zastavěná 
plocha a nádvoří, st.143 zastavěná plocha a nádvoří, 1071/1 orná půda (dle PK parc.č. 
1081/2), 1263/3 ostatní plocha (dle PK parc.č. 1263) a 1086/27 orná půda všechny v k.ú. 
Dražůvky, okres Hodonín. V rámci stavby jsou dále navrženy stavební úpravy stávající 
vedení elektrické sítě NN nevyžadující povolení či jiné opatření stavebního úřadu (pozn. 
dotčené pozemky se v oznámení neuvádí). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní 
řízení. 
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Stručný popis, druh a účel navrhované stavby: 

Obnova elektrické sítě NN v obci Dražůvky bude provedena ve dvou lokalitách. Lokalita č.1 
je řešena od obecního úřadu směrem k hřbitovu a lokalita č.2 je od novostavby RD kolem 
stávající rodinných domů č.p. 112 až 59 až směrem k hájovně. Kabely budou ve volném 
terénu uloženy do výkopu dle terénních podmínek. V místech přechodů zpevněných 
komunikací a ploch, vjezdů bude kabel uložen do chráničky s protlakem. Podrobnosti vedení 
trasy obnovovaného elektrického vedení NN jsou vyznačeny v situačních výkresech, které 
jsou nedílnou součástí dokumentace navrhované stavby. 
Obnova NN v lokalitě č. 1: Stávající venkovní vedení AlFe mezi sloupy č. 113 (u hlavní 
silnice) až po smuteční síň bude demontováno. Ze stávajícího sloupu DB č.113 bude sveden 
nový kabel NN, který se zapojí do nového rozpojovacího pilíře SR542. Z pilíře se provede 
nová zemní přípojka domu č.p. 92. Z pilíře SP542 se dále povede kabel v zeleném pásu 
podél místní komunikace, protlaky pod ní se provede nové napojení obecního úřadu přes 
88200 a kabel se vyvede přes novou skříň SV201 na sloup 6.116. Stávající sloupy č.116 až 
121 se vymění za nové a původní holé venkovní vodiče AIFe se nahradí novým závěsným 
izolovaným vodičem NFA2X 4x50. Ze sloupu č. 121 se provede kabelový svod přes SP200 a 
kabel NN se přivede ke smuteční síni, kde se zapojí do nové pojistkové skříně SP100.  
Obnova NN v lokalitě č. 1: Stávající venkovní vedení AIFe. mezi sloupy č. 39 - 24 bude 
demontováno a nahrazeno novým izolovaným venkovním vedením NFA2X 4×95. V trase 
budou vyměněný stávající betonové sloupy č.33. 34.35 a 38 za nově betonové sloupy v 
původním místě. Stávající venkovní vedeni AIFe, které je vedeno po konzolách a střešnících 
rodinných domů v úseku od sloupu č.32 (před novostavbou) až po sloup č.18 bude 
demontováno a nahrazeno novým izolovaným venkovním vedením NFA2× 4x95. V trase 
budou stávající střešníky a konzoly na jednotlivých rodinných domech odstraněny a 
nahrazeny novými betonovými sloupy umístěnými v předzahrádkách. Nově sloupy budou 
umístěny vždy mezi dvěma rodinnými domy tak, aby mohli být tyto domy připojeny novými 
kabelovými (zemními) přípojkami. Dále bude rekonstruováno venkovní vedení od sloupu 
č.18 až po sloup č.1 (u hájenky). Stávající holé venkovní vedeni AíFe bude nahrazeno 
izolovaným vodičem NFA2× 4x95. Stávající betonové sloupy č.1,2,3,4,5 a 7 budou 
vyměněny za nové. stávající dřevěné sloupy č.6,8,9,10,11 a 12 budou nahrazeny novými 
betonovými sloupy. Stávající dřevěné sloupy č.13,14,15 a 16 budou vyměněny za nově 
dřevěné sloupy. Vzdušná přípojka domu č.p. 90 (hájenka), která je nyní provedena holými 
vodiči, bude nahrazena vzdušnou přípojkou provedenou izolovaným vodičem AYKY z 4x16. 
Rekonstruované sloupy budou měněny metodou bod za bod.  
 
Bližší údaje o stavbě jsou uvedeny v  dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí 
(vyhotovil MP Projekt s.r.o., 1/2016, vypracoval Ing. Vystrčil Radek, zodpovědný projektant 
Martin Polách, AT pro technologická zařízení staveb, CKAIT 1301839)  
 
 
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.  
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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. 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 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. 
 
 

      Ing. Slivka Vladimír 
vedoucí SO MěÚ Ždánice 

 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníky územního řízení jsou dle stavebního zákona § 85 odst. 1 písm. a) žadatel, písm. b) obec, 
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 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. Účastníci podle § 
85 odst. 2 písm. b) jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Dalšími 
účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní 
předpis. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. 

 
 
Jednotlivě doručení do vlastních rukou (na doručenku, ISDS): 

Žadatel a obec dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) SZ: 

- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – v zastoupení E.ON 
Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena MP Projekt 
s.r.o., Sokolská 762, 763 62 Tlumačov (doručovací adresa Nerudova 158, 760 01 Zlín) 

- Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky 

Účastníci územního řízení dle § 82 odst. 2 písm. a) a b) SZ: 

Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich: 

- Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky 
- Singerová Hana, č.p. 121, 69633 Dražůvky 
- Singer Antonín, č.p. 121, 69633 Dražůvky 
- Zelený Ivan,  Elplova 2077/26, Líšeň, 62800 Brno 
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- Zelená Ivanka, Elplova 2077/26, Líšeň, 62800 Brno 
- Dočekal Miroslav, č.p. 59, 69633 Dražůvky 
- Dočekalová Jaroslava, č.p. 59, 69633 Dražůvky 
- Svoboda Miloslav, č.p. 97, 69633 Dražůvky 
- Jelínek Pavel, č.p. 101, 69633 Dražůvky 
- Polášková Dita, Komenského 914, 25262 Horoměřice 
- Přibyl Petr, č.p. 12, 69633 Dražůvky 
- Křížová Jana, Hvězdová 774/14, Zábrdovice, 60200 Brno 
- Křížová Jitka, Drobného 313/50, Černá Pole, 60200 Brno 
- Ing. Martinásek Petr, č.p. 129, 69633 Dražůvky (Litavská 1521, 684 01 Slavkov u Brna) 
- Láníčková Jindra, č.p. 112, 69633 Dražůvky 
- Svoboda Jiří, Sídliště U Vodojemu 1285/21, 69701 Kyjov 
- Svobodová Věra, Sídliště U Vodojemu 1285/21, 69701 Kyjov 
- Burian Jan, Československé armády 1066, 68401 Slavkov u Brna 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: 

- Jihomoravský kraj - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno  

- Zedníková Eva, Hutník 1477, 69801 Veselí nad Moravou 
- Mgr. Hojačová Marcela, č.p. 129, 69633 Dražůvky 
 
Vlastníci (zástupci) dotčené a sousední veřejné infrastruktury: 

- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín 
- E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 6, 370 49 České Budějovice 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
 
 
Dotčené orgány:  

- MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování 
- Obecní úřad Dražůvky 
 
Ostatní a na vědomí: 

- spis stavby 
 
 
 
Příloha k oznámení: celková situace stavby (4 navazující strany) 
 
 
 
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. f) 
správnímu poplatku ve výši 20 000 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: 
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