
M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  V E L K É  P A V L O V I C E 
stavební úřad 

Nám. 9. května 700/40 

691 06 Velké Pavlovice 
 

 

SPIS. ZN.: výst.3282/2019- Pl    

Č.J.: MuVP-0309/2020   

 

 

 

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Fridrichová 

TEL.: 519 365 348 

E-MAIL: fridrichova@velke-pavlovice.cz 

DATUM: 29.1.2020 
 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 

zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), kterou dne 3.12.2019 podal 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem, 

kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, 602 00  Brno, 

kterého zastupuje PLYNPROJEKT MB,spol. s r.o., IČO 26980126, Žebětínek č.p. 46/4, 621 00  

Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

REKO MS Velké Pavlovice - Zahradní 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 917 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 918/1 (zahrada), parc. 

č. 920 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 923 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 926 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 927/1 (ostatní plocha), parc. č. 928/1 (ostatní plocha), parc. č. 930 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 931 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 934 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 936 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 938 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 940 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 942 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 944 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 946 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 948 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 950 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 952 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 954 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 956 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1026 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

1028 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1031 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1033 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 1035 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1039 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 1041 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1043 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1046/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1050 (orná půda), parc. č. 1064/1 (ostatní plocha), parc. č. 1064/2 

(ostatní plocha), parc. č. 1145/4 (ostatní plocha), parc. č. 1183/2 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Velké Pavlovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Rekonstrukce plynárenského zařízení za účelem napojení odběratelů zemního plynu 
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Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 917 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 918/1 (zahrada), parc. č. 920 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 923 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 926 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

927/1 (ostatní plocha), parc. č. 928/1 (ostatní plocha), parc. č. 930 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 931 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 934 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 936 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 938 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 940 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 942 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 944 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

946 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 948 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 950 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 952 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 954 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 956 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1026 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 1028 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1031 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1033 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1035 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1039 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 1041 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1043 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 1046/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1050 (orná půda), parc. č. 1064/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1064/2 (ostatní plocha), parc. č. 1145/4 (ostatní plocha), parc. č. 1183/2 

(ostatní plocha) v katastrálním území Velké Pavlovice. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Akce REKO MS Velké Pavlovice - Zahradní začíná v montážní šachtě na stávajícím plynovodu 

DN200 před objektem č.p. 36/804 kde se napojuje na nový plynovod DN 160. Odtud pokračuje 

plynovod v chodníku, kde se cca po 5 m láme pod úhlem 30° vpravo. Zde za lomem je umístěno 

šoupátko DN 150. Za šoupátkem pokračuje plynovod v chodníku a po dalších cca 5 m je na 

plynovodu osazen T-kus 160/160/160 kde plynovod přechází protlakem dn315 na druhou stranu 

komunikace kde se láme od úhlem 45° vlevo a poté 50° vpravo. Za posledním lomem je umístěna 

redukce dn225/315 a nový plynovod dnl60 je napojen na stávající ocelový plynovod DN300 v pravé 

části od objektu č.p. 21/896 z pohledu z ulice. Od T-kusu dn 160/160/160 před objektem č.p. 36/804 

pokračuje plynovod v chodníku až na křižovatku s ulicí Příční, kde se láme pod úhlem 45° vpravo a 

přechází do komunikace. Stávající posilovači regulační zařízení v ul. Zahradní před domem č.p. 

34/673 zrušit a ekologicky zlikvidovat. Plynovod dn 160 pokračuje v komunikaci až před dům č.p. 

20/659 kde je osazen T-kus 160/90/160 a redukce dn90/dn63 odtud plynovod dn63 kříží komunikaci 

protlakem dni 10 a v zeleném pásu se láme pod úhlem 45°vpravo a 45° vlevo kde se dopojuje na 

stávající plastový plynovod dn63. Od T-kusu 160/90/160 pokračuje plynovod v komunikaci až před 

dům č.p. 2/706 kde se láme od úhlem 45° vlevo do předzahrádek a poté pod úhlem 45° vpravo. 

Odtud pokračuje až před dům č.p. 705 v předzahrádkách a zde přechází do komunikace kde se láme 

pod úhlem 30° vpravo a poté pod úhlem 30° vlevo a poté 90° a dopojuje se na stávající plynovod 

DN200 v křižovatce ulic Zahradní a Za Dvorem. Zde v křižovatce ulic je osazeno šoupátko DN 150. 

Na předmětné ulici budou vybudovány nové PE přípojky, část přípojek bude realizována otevřeným 

výkopem část bude provedena protlakem pod komunikací. Přesná specifikace viz. příloha PD výkres 

C.3 - Koordinační situace. 

- v místě, kde je nový plynovod v blízkosti kanálové/vodovodní šachty bude umístěna na tento PE 

plynovod chránička s čichačkou do poklopu. 

- v místech napojení nových přípojek na hlavní řád budou umístěny montážní šachty. K jednotlivým 

domům na předmětných ulicích budou vybudovány nové PE přípojky a dojde k vymístění 

stávajících hlavních uzávěrů z budov na hranici pozemků tj. na fasádu domu či do plotu tak, aby 

nová skříň HUP byla veřejně přístupná tj. umožňovala volný přístup pro hasičský záchranný sbor v 

případě požáru. V případě, že již bude skříň HUP veřejně přístupná budou na ni provedeny pouze 

dílčí úpravy. Navrhovaný plynovod bude uložen v zemi a nebude rušit ráz krajiny. Pracovní pruh 

bude po uvedení stavby do provozu upraven do původního stavu, tzn., že celý pracovní pruh včetně 

montážních šachet bude v zelených pásech zatravněn a v chodníku dojde k předláždění stávající 

dlažby, v komunikaci k opravě asfaltového povrchu. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Vlivy stavby nepřesáhnou hranice stavebních pozemků, na kterých bude stavba umístěna 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu 

území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 

stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních 

staveb. 

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Velké Pavlovice č.j.: 2169/2019 ze dne 29.8.2019: Před 

realizací stavby bude na místo stavby přivolán zástupce města Velké Pavlovice, se kterým bude 

dohodnut detailní harmonogram prací. Veškeré povrchy komunikací a veřejného prostranství budou 

uvedeny do původního stavu, který byl před realizací stavby, s tím že bude poskytnuta záruka na 

práce 36 měsíců. Skladba podloží povrchů komunikací bude odpovídat platným předpisům. Po 

realizaci stavby bude místo stavby předáno zástupci města Velké Pavlovice 

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s., zn.: S40325-27001498 ze 

dne 05.09.2019: v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení VN, podzemní 

vedení NN a nadzemní vedení NN.  

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při 

splnění těchto podmínek:  

Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude 

řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného 

zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). , 

Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení. V případě, kdyby výše 

uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí 

ECD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček apod.) a to na 

základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, 

přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.  

Případné betonové základy je nezbytné umístit minimálně 0,5 metru od kabelových rozvodů. 

Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování. Upozorňujeme, že zemní 

práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. 

vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru 

individuálně (nutné projednat s ECD).  

Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad 

terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení 

min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního 

deníku. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 

uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 

kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. 

Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou 

vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 

informováni.  

Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro 

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční 

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů 

VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 51939-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz. 

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez 

použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 

jinak.  

mailto:libor.skrobacek@eon.cz
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Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 

pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 

vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 

odpovídat příslušným ČSN. 

Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez 

souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u 

nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé 

porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. 

V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o 

existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho 

blízkosti. 

Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru 

tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného 

zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 

nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za 

beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., č.j.: POZ-

2019-007006 ze dne 19.11.2019:  

Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení vodovodů u provozního 

střediska vodovodů Hustopeče (tel.č.519 411 475 a 519 411 058). V případě, že nebude možné trasu 

vodovodu bezpečně určit, je investor povinen zajistit upřesnění trasy vodovodu ručně kopanými 

sondami v místech podle pokynů zástupce stř.vodovodů (upřesnění polohy podloženo zápisem ve 

stavebním deníku). Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a se zjištěnou trasou vodovodu. 

Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení kanalizační stoky u 

střediska kanalizací Břeclav (tel.č.519 304 660 a 519 412 036). 

Rekonstrukcí plynovodů včetně přípojek nesmí být narušeny vodovodní řady a kanalizační stoky 

včetně přípojek a rovněž nesmí být změněno krytí potrubí vodovodu a kanalizace včetně přípojek. 

Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu a kanalizace ve smyslu §23 zák.č.274/2001 Sb.o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

na obě strany. Novela zák.č.76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem. 

U potrubí kanalizace o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 

m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m, tzn. ochranné pásmo se zvyšuje z 1,5 

m na 2,5 m na obě strany. 

Při pokládce plynovodu včetně přípojek při křížení a souběhu s vodovodem a kanalizací je nutno 

respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". 

Před záhrnem plynovodů včetně přípojek Investor (stavebník) přizve zástupce střediska vodovodů 

Hustopeče a střediska kanalizace Břeclav ke kontrole křížení a souběhu sítí i osazení skříní. O 

provedených kontrolách budou pořízeny zápisy. 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických 

komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j: 719766/19 ze dne 4.9.2019: 

dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 

a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
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elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m 

po stranách krajního vedení SEK.  

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti NETCOM CZ s.r.o., č.j.: 2019011 ze dne 

2.10.2019:  

Trasa sítě bude zakreslena ve vaší projektové dokumentaci. 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou 

sítě prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. 

Vytýčení sítě objednejte 14 dní před zahájením prací na níže uvedených kontaktech s uvedením čísla 

tohoto vyjádření. 

Síť je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek), křížení a 

souběhy nově budovaných sítí je nutné zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6Q05. 

Zákaz manipulace nebo přemisťování vedení a zařízení sítě elektronických komunikací, zákaz 

pokládky nové sítě na síť, zákaz využívání chrániček, koryt a protlaků sítě elektronických 

komunikací ve vlastnictví firmy NETCOM CZ s.r.o. 

K přeložení sítě nedojde. Je nutno brát v úvahu, že uložení sítě může byt v rozporu s ČSN 736005 a 

ČSN 736006 a to v důsledku zvláštních okolností při výstavbě. Při zemních pracích v blízkosti sítě 

lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od sítě. Zemní práce ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od sítě požadujeme provádět ručně! Pokud v průběhu stavby místní 

podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, tak nás kontaktujte. 

V místech křížení inženýrských sítí s sítě požadujeme položit Inženýrské sítě min. 0,3 m pod sítě, do 

betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky s přesahem min. 1 m na každou stranu. 

Síť rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1 m na každou stranu od místa křížení. Před 

záhozem je nutná kontrola zodpovědného pracovníka firmy NETCOM CZ s.r.o. 

Dále je nutné dodržet tyto podmínky: 

a) Uvědomit naši společnost o zahájení zemních prací 15 dní předem. 

b) Po odkrytí sítě ji chránit proti poškození nepovolanou osobou. 

c) Nad sítí dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke síti. 

d) Lože sítě před zaházením řádně udusat, zapískavat a provést označení ochrannou oranžovou fólií. 

e) Bez našeho souhlasu nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod sítí. 

f) Před záhozem sítě vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není síť 

mechanicky poškozena a na místě odsouhlasí způsob provedení prací. V opačném případě 

nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí. 

g) Požadujeme ohlášení ukončení stavby. 

h) Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. 

 Zaměření zašlete na vyjadreni@netcom.cz, a to do 30 dnů po dokončení prací. 

Pokud dojde při stavbě k poškození sítě, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové 

centrum NETCOM CZ s.r.o. (mobil: 774 600 284). V pracích je možno pokračovat až po projednání 

a schválení dalšího postupu naším odpovědným pracovníkem. 

Při poškození zařízení sítě, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých 

vzniklých nákladů. 

V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí naší společnosti 

veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou. 

  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 
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Odůvodnění: 

Dne 3.12.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., zn.: ARUB/4291/19 ze dne 29.08.2019 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ev.č.: HSBM-4-26-10/4-POKŘ-2019 ze dne 

28.08.2019 

- Město Velké Pavlovice č.j.: 2169/2019 ze dne 29.08.2019 

- Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy č.j. MUH/54613/19/352 ze dne 29.08.2019 

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí č.j. MUH/52364/19/1 ze dne 20.08.2019 

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí č.j. MUH/58544/19/1 ze dne 11.09.2019 

- Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování č.j. MUH/56076/19/357 ze dne 03.09.2019 

- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, č.j.: KRPB-2035-467/ČJ-

2019-0600MN-MAT ze dne 15.08.2019 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Moravy, spis.zn.: 

94306/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 12.09.2019 

- Státní pozemkový úřad zn.: SPU 324151/2019/523203/Ja ze dne 02.10.2019 

- České radiokomunikace a.s. zn.: UPTS/OS/225947/2019 ze dne 14.08.2019 

- E.ON Distribuce, a.s. zn.: S40325-27001498 ze dne 05.09.2019 

- E.ON Distribuce, a.s. zn.: E7456-26004244 ze dne 29.08.2019 

- ČD – Telematika a.s. č.j.: 1201913724 ze dne 13.08.2019 

- itself s.r.o. č.j.: 19/003817 ze dne 28.08.2019 

- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., č.j.: POZ-2019-007006 ze dne 19.11.2019 

- NET4GAS, s.r.o. zn.: 6766/19/OVP/N ze dne 13.08.2019 

- ČEPS, a.s. zn: 2019284364 ze dne 14.8.2019 

- GridServices, s.r.o., zn. 5001982336 ze dne 14.08.2019 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 719766/19 ze dne 04.09.2019 

- T-Mobile Czech Republic a.s. zn: E31285/19 ze dne 14.08.2019 

- Dial Telecom, a.s. zn.: CR714957 ze dne 14.08.2019 

- Vodafone Czech Republic a.s. zn.: 190814-0852130847 ze dne 14.08.2019 

- Optiline a.s. zn. 1411901850 ze dne 14.08.2019 

- UNI Promotion s.r.o. zn.: 122410790 ze dne 26.08.2019 

- NETCOM CZ s.r.o., č.j.: 2019011 ze dne 02.10.2019 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Pláteník 

oprávněná úřední osoba 

 

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ 

 

Vyvěšeno dne: 29.01.2020    Sejmuto dne: .................................... 

 

ELEKTRONICKÁ DESKA MěÚ 

 

Vyvěšeno dne: 29.01.2020    Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.1.2020. 
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Obdrží: 

účastníci (veřejnou vyhláškou) 

1. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

2. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

3. PLYNPROJEKT MB,spol. s r.o., IDDS: hq7tpj8 

 sídlo: Žebětínek č.p. 46/4, Medlánky, 621 00  Brno 21 

4. Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice 

5. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 

6. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza 

 sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02  Břeclav 2 

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

8. NETCOM CZ s.r.o., IDDS: 53hpzdw 

 sídlo: Tovární č.p. 345/22, 691 06  Velké Pavlovice 

9. Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice č.p. 390, 691 09  Vrbice u Břeclavě 

10. Tomáš Kaferna, Zahradní č.p. 850/3, 691 06  Velké Pavlovice 

11. Pavel Krmíček, Zahradní č.p. 850/3, 691 06  Velké Pavlovice 

12. Pavel Latýn, Němčičky č.p. 4, 691 07  Němčičky 

13. Vratislav Tihlář, Zahradní č.p. 850/3, 691 06  Velké Pavlovice 

14. Ing. Milan Kovařík, Zahradní č.p. 851/5, 691 06  Velké Pavlovice 

15. PhDr. Eva Kovaříková, Zahradní č.p. 851/5, 691 06  Velké Pavlovice 

16. MVDr. Zdeněk Blažek, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

17. Milada Doležalová, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

18. Radim Kamenský, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

19. Miloslav Kroupa, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

20. Zdeňka Kroupová, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

21. Ondrej Rolinec, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

22. Janka Rolincová, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

23. Ivana Sůkalová, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

24. Josef Weigl, Zahradní č.p. 925/23, 691 06  Velké Pavlovice 

25. Jana Goldová, Za Dvorem č.p. 705/3, 691 06  Velké Pavlovice 

26. Vlasta Kulcová, Zahradní č.p. 706/2, 691 06  Velké Pavlovice 

27. Jiřina Rozsypalová, Zahradní č.p. 674/4, 691 06  Velké Pavlovice 

28. Alena Lubalová, Bořetice č.p. 108, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

29. Marie Chrástková, Zahradní č.p. 647/6, 691 06  Velké Pavlovice 

30. PhDr. Hana Balšínková, Zahradní č.p. 665/8, 691 06  Velké Pavlovice 

31. Sylvie Hušková, Bzenecká č.p. 4166/22, Židenice, 628 00  Brno 28 

32. Petr Jaborník, Zahradní č.p. 663/12, 691 06  Velké Pavlovice 

33. Jarmila Jaborníková, Zahradní č.p. 663/12, 691 06  Velké Pavlovice 

34. Lubomír Hollý, Zahradní č.p. 662/14, 691 06  Velké Pavlovice 

35. Vladimír Melichar, Zahradní č.p. 661/16, 691 06  Velké Pavlovice 

36. Radka Melicharová, Zahradní č.p. 661/16, 691 06  Velké Pavlovice 

37. Helena Gajdošíková, Zahradní č.p. 660/18, 691 06  Velké Pavlovice 

38. Miroslav Gajdošík, Zahradní č.p. 660/18, 691 06  Velké Pavlovice 

39. Zlatuše Bedřichová, Bří Mrštíků č.p. 1049/31, 691 06  Velké Pavlovice 

40. Veronika Kafernová, IDDS: etkpk4y 

 trvalý pobyt: Zahradní č.p. 675/22, 691 06  Velké Pavlovice 

41. František Zborovský, Zahradní č.p. 693/24, 691 06  Velké Pavlovice 

42. Ing. Jaroslav Zemek, CSc., Hostýnská č.p. 2042/13, 100 00  Praha 10-Strašnice 

43. Tomáš Zemek, Větrná č.p. 548/17, Přímětice, 669 04  Znojmo 4 

44. Ing. Vratislav Zemek, Zahradní č.p. 658/26, 691 06  Velké Pavlovice 

45. Rostislav Češek, Dlouhá č.p. 1019/37, 691 06  Velké Pavlovice 

46. Mgr. Jitka Češková, Dlouhá č.p. 1019/37, 691 06  Velké Pavlovice 
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47. Milan Šelle, Zahradní č.p. 673/34, 691 06  Velké Pavlovice 

48. Pavel Halm, Zahradní č.p. 679/32, 691 06  Velké Pavlovice 

49. Jaroslava Halmová, Zahradní č.p. 679/32, 691 06  Velké Pavlovice 

50. Milena Karberová, Zahradní č.p. 685/30, 691 06  Velké Pavlovice 

51. Dagmar Buchtová, Zahradní č.p. 657/28, 691 06  Velké Pavlovice 

52. Oldřich Hotový, Zahradní č.p. 434/13, 691 06  Velké Pavlovice 

53. Anna Hotová, Zahradní č.p. 434/13, 691 06  Velké Pavlovice 

54. Jitka Vomáčková, Zahradní č.p. 500/15, 691 06  Velké Pavlovice 

55. Monika Mauerová, Zahradní č.p. 894/17, 691 06  Velké Pavlovice 

56. Zdeněk Prokeš, Zahradní č.p. 895/19, 691 06  Velké Pavlovice 

57. Jitka Prokešová, Zahradní č.p. 895/19, 691 06  Velké Pavlovice 

  

dotčené správní úřady 

58. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., BRNO, v.v.i., IDDS: xnjf5zy 

 sídlo: Královopolská č.p. 147/62, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

59. Městský úřad Hustopeče, Odbor dopravy, IDDS: z34bt3y 

 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 17  Hustopeče u Brna 

60. Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y 

 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 

61. Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, IDDS: z34bt3y 

 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 

62. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, 

IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

63. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 


