MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
Spis.zn.: SÚ 8628/2022/284Hr
Č.j.:SÚ56952/22/284 / SÚ 8628/2022/284Hr
Kyjov, dne 14.6.2022
Vyřizuje: Hrbotický Pavel Ing., tel.: 518 697 417, e-mail: p.hrboticky@mukyjov.cz

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
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 6.5.2022 podal
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 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
rozhodnutí o umístění stavby
nazvané
Moravany, rozš.kNN,Harnach

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 597/3 (orná půda), parc. č.
597/4 (orná půda), parc. č. 597/6 (orná půda), parc. č. 597/7 (orná půda), parc. č. 2447 (ostatní plocha),
parc. č. 2479 (ostatní plocha), parc. č. 2491/1, parc. č. 2491/2 v katastrálním území Moravany u Kyjova.
Druh a účel umisťované stavby:
Úprava vedení NN určená k zásobování elektrickou energií.
Umístění stavby na pozemku:
Na pozemku st. p. 198, parc. č. 597/3, parc. č. 597/4, parc. č. 597/6, parc. č. 597/7, parc. č. 2447,
parc. č. 2479, parc. č. 2491/1, parc. č. 2491/2 v katastrálním území Moravany u Kyjova.
Určení prostorového řešení stavby:
Ze stávajícího vzdušného vedení AlFe 4x35 (směr obec Hýsly)bude na p.b.č. 157 (p.č. 2491/1)
proveden kabelový svod NAYY 4x95 do nové rozpojovací skříně SR652/NK R232161. Dále bude
proveden nový svod ze stávajícího nadzemního vedení AlFe 4x35 (směr od p.b.č. 155) kabelem
NAYY 4x95 do nové SR652/NK R232161. Dále bude proveden nový svod ze stávajícího
nadzemního vedení NFA2X 4x95 (směr centrum obce) kabelem NAYY 4x95 do SR652/NK
R232161. Z rozpojovací skříně bude vyveden kabel NAYY 4x150 do země, odkud bude veden ve
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výkopu jihovýchodním směrem přes pozemky p.č. 2447, p.č. 2479 v délce 55,0 m, kde se zalomí a
protlakem pod komunikací p.č. 2447 pokračuje jihozápadním směrem v délce 12,0 m, kde se na
pozemku p.č. 597/3 zalomí a pokračuje jihovýchodním směrem v délce 27,0 m přes pozemky
p.č.597/4, p.č. 597/6 kde na pozemku p.č. 597/7 bude kabel zakončen v přípojkové skříni
SS100/NK. Celková délka přípojky je 94,0 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavba je situovaná v zastavěném území obce v souladu s územním plánem Obce Moravany.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.

4.

5.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres trasy vedení
do katastrální mapy – Katastrální situační výkres - C2 - 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.
Tato grafická příloha je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Před zahájením výkopových a stavebních prací musí žadatel (stavebník) prokazatelně zjistit a
příslušnými vlastníky nebo správci nechat řádně vytýčit a v terénu vyznačit sítě technické
infrastruktury.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma GEPROSTAV
energy s.r.o., Měšťanská 4438/62, 695 01 Hodonín, Autorizovaný technik, Petr Slatinský ČKAIT –
1005701. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Kyjov OŽPÚP, č.j.: OŽPÚP103163/21/ozp_sek ze dne 5.
11. 2021:
a) Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět
v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené
práce budou provádět.
b) Stavbu v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok lze realizovat jen s písemným
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze
smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích. Při zasahování do
terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu
veřejného vodovodu či kanalizace, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen
na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení
a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci
nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu
nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle
§ 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích.
c) Realizací výše uvedeného záměru dojde k dotčení i pozemků náležejících do zemědělského
půdního fondu. Z tohoto důvodu je třeba postupovat při vlastním provádění prací na těchto
pozemcích v souladu s ustanovením § 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Budou splněny podmínky vyjádření EG.D., a.s. se zn.:M18585-27046914 ze dne 26. 10. 2021:
a) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického
vedení.
b) Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko
ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při
provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon
o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:
a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich
stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost
osob.
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b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických
vedení ČSN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6.
c) Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat
životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy
stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných
požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení
odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.
d) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 55 77.
6. Budou splněny podmínky vyjádření CETIN a.s., č.j. 828984/21 ze dne 20. 10. 2021:
a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN
a.s.;
b) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona;
c) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
e) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
7. Budou splněny podmínky vyjádření Gasnet služby, s.r.o. zn.: 5002485507 ze dne 3. 11. 2021:
a) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ.
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku.
Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska
a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ
BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.
PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
b) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
c) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG
702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
d) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
e) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
f) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich
poškození.
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g) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
h) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů
do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon
1239.
j) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a
kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je
uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
k) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v
místě styku stavby s PZ.
l) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky
registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.
m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky PZ.
n) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a
budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
8. Budou splněny podmínky stanoviska SÚS JmK, č.j.: 23345/2021-Jih ze dne 8. 11. 2021:
a) Startovací a cílová jáma bude vyhloubena min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní
komunikace.
b) Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice.
c) Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety vozovky, chráničky
bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace.
d) Pozemek bude uveden do původního stavu.
e) Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný
silniční správní úřad.
9. Budou
splněny
podmínky
vyjádření
Státního
pozemkového
úřadu,
zn.:
SPU
398707/2021/523203/GAJ ze dne 4. 11. 2021:
a) Sousedící pozemek státu parc. č. 39 k.ú. Moravany u Kyjova nebude stavbou dotčen.
10. Budou splněny podmínky rozhodnutí MěÚ Kyjov OSDŽA, č.j.: OSDŽA116075/21/348 ze dne 22.
12. 2021:
a) Provozem zařízení (vedení) nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
b) Při ukládání do silničního tělesa bude postupováno podle odst. 1 §36 zákona o pozemních
komunikacích.
c) V případě zásahu do silničního tělesa požádá investor o vydání povolení zvi. užívání silnice provedení stavebních prací dle § 25 odst. 1 a 6, písm.c), bod 3 zákona o pozemních
komunikacích. K žádosti bude doloženo stanovisko majetkového správce silnice tj. Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín, situace s přesným zakreslením zásahu,
stanovisko Policie ČR - Dl Hodonín (ovlivní-li zvi. užívání silnice bezpečnost a plynulost
silničního provozu, výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob), plná moc (u právnických
osob, kdy vyřizující osoba není statutárním zástupcem nebo jednatelem).
d) Dojde-li k zásahu do vozovky a uzavření méně než poloviny jednoho jízdního pruhu, zajistí
zhotovitel značení překážky dle vyhl. 30/2001 Sb. a věc ohlásí odboru správních, dopravních a
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živnostenských agend, oddělení dopravních agend MěÚ Kyjov a SÚS Jihomoravského kraje,
oblast Hodonín. Při větším zásahu je nutné požádat odbor správních, dopravních a
živnostenských agend MěÚ Kyjov o povolení uzavírky silnice.
Horní okraj pokládané chráničky bude min. 1,20 m pod niveletou vozovky s přesahem min. 1 m
za vnější okraj krajnic silnice. Startovací jáma se může přiblížit k vozovce pouze na délku
ocelové chráničky. Zemina z výkopových jam (rýh) nesmi být ukládana na výse uvedenou silnici.
Stavební práce nebudou započaty dříve než uvedené rozhodnutí nabude právní moci.
Silnice v místě zásahu bude udržována žadatelem po dobu 36 měsíců ode dne ukončení prací.
Budou dodrženy podmínky SÚS Jihomoravského kraje, oblast Hodonín ve stanovisku Č.j.:
23345/2021-Jih ze dne 8.11.2021, a to:
- Startovací a cílová jáma bude vyhloubena min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní
komunikace.
- Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice.
- Minimální krytí vozovky od chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety
vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace.
- O zahájení stavebních prací budeme nejméně 3 dny předem informování, tel. 731571542.
- Dotčený úsek silnice a příslušný pozemek bude před zahájením stavby a
po
jejím
dokončení protokolárně předán. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK s investorem
stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k
předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě.
- Dojde-li ke znečištění vozovky během stavebních prací, musí být prováděno její průběžné
čištění.
Po ukončení stavebních prací zajistí investor za přítomnosti pracovníka SÚS Jihomoravského
kraje, oblast Hodonín kontrolu dotčeného silničního úseku a předloží situaci skutečného zaměření
provedení stavby.
Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí v bodech 1-6 fyzickou osobou zakládá skutkovou
podstatu přestupku podle znění § 42a odst.l, písm.b) a odst.7, písm.a) zák.č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v případě, že se tohoto jednám dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, bude uložena pokuta dle § 42b odst.l, písm.b) a odst.5, písm.a) zákona o
pozemních komunikacích.
Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá žadatel.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
Obec Moravany, Moravany č.p. 73, 696 50 Moravany
David Pátek, nar. 25.4.1975, Moravany č.p. 175, 696 50 Moravany
Stanislav Pátek, nar. 21.11.1952, Moravany č.p. 175, 696 50 Moravany
Božena Pátková, nar. 10.11.1954, Moravany č.p. 175, 696 50 Moravany
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.
449/3, 602 00 Brno
Patrik Horák, nar. 10.3.1996, Moravany č.p. 277, 696 50 Moravany
Břetislav Darebníček, nar. 14.12.1960, Pacetluky č.p. 84, 768 43 Pacetluky
Dagmar Dvořáková, nar. 16.9.1964, Němčice č.p. 103, 768 43 Němčice
Martin Hajda, nar. 16.2.1989, Nad Přehradou č.p. 1394/20, 635 00 Brno
Marie Seďová, nar. 15.3.1943, Sídliště U Vodojemu č.p. 1270/36, 697 01 Kyjov
Ing. Jaroslav Pimek, nar. 13.1.1956, Nejdecká č.p. 505, 691 44 Lednice
Gustav Harnach, nar. 12.1.1950, Faměrovo náměstí č.p. 32/27, 618 00 Brno
Marek Šerý, nar. 28.2.1974, Šoustalova č.p. 513/35, 625 00 Brno
Jiří Domanský, nar. 6.4.1954, Roštín č.p. 275, 768 03 Roštín
RNDr. Karel Domanský, CSc., nar. 2.12.1960, Plačkov č.p. 563/34, 769 01 Holešov
Zdeněk Moravanský, nar. 29.4.1969, Boršovská č.p. 3245/62, 697 01 Kyjov
Jarmila Svobodová, nar. 4.11.1955, Plačkov č.p. 563/34, 769 01 Holešov
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Odůvodnění:
Dne 6. 5. 2022 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:
- MěÚ Kyjov OŽPÚP, vyjádření č.j.: OŽPÚP103163/21/ozp_sek ze dne 5. 11. 2021
- EG.D, a.s., souhlas zn.: M18585-27046914 ze dne 26. 10. 2021
- CETIN a.s., vyjádření č.j.: 828984/21 ze dne 20. 10. 2021
- GasNet služby, s.r.o. stanovisko č.j. 5002485507 ze dne 3. 11. 2021
- Obec Moravany, vyjádření ze dne 2. 12. 2021
- SÚS JMK příspěvková organizace kraje stanovisko č.j.: 23345/2021-Jih ze dne 8. 11. 2021
- Vodovod Moravany příspěvková organizace, vyjádření ze dne 2. 11. 2021
- Státní pozemkový úřad, vyjádření zn.: SPU 398707/2021/523203/GAJ ze dne 4. 11. 2021
- MěÚ Kyjov OSDŽA, vyjádření č.j.: OSDŽA116075/21/348 ze dne 22. 12. 2021
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.
Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené dokumentace,
podkladů pro vydání rozhodnutí a polohy navrhované stavby na pozemku. Účastníci územního řízení
podle ust. § 85 stavebního zákona:
-

podle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel – EG.D., a.s.

-

podle § 85 odst. 1 písm. b) obec, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec
Moravany
- podle § 85 odst. 2 písm. a) vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám – Obec
Moravany, David Pátek, Stanislav Pátek, Božena Pátková, Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, Patrik Horák, Břetislav Darebníček, Dagmar Dvořáková, Martin Hajda, Marie Seďová, Ing.
Jaroslav Pimek, Gustav Harnach, Marek Šerý, Jiří Domanský, RNDr. Karel Domanský, CSc.,
Zdeněk Moravanský, Jarmila Svobodová.

-

podle § 85 odst. 2 písm. b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a
vlastníkům nebo správcům veřejné technické infrastruktury – Libor Horák, Petra Horáková, Roman
Půček, Státní pozemkový úřad, EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, Vodovod Moravany,
příspěvková organizace, neznámý vlastník pozemku st.p. 68/2 v k.ú. Moravany – právní nástupce po
zemřelém František Dobeš.

Stavební úřad dospěl k závěru, že jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být
tímto rozhodnutím přímo dotčena.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly uplatněny
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 k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského 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.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Kyjov). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.
vyvěšeno na úřední desce dne:
sejmuto z úřední desky dne:
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha:
C2 – Katastrální situační výkres
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 11.5.2022.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
GEPROSTAV energy s.r.o., IDDS: nzriivz
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Obec Moravany, IDDS: v7ea2gk
David Pátek, Moravany č.p. 175, 696 50 Moravany u Kyjova
Stanislav Pátek, Moravany č.p. 175, 696 50 Moravany u Kyjova
Božena Pátková, Moravany č.p. 175, 696 50 Moravany u Kyjova
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Patrik Horák, Moravany č.p. 277, 696 50 Moravany u Kyjova
Břetislav Darebníček, IDDS: cnr8r4y
Dagmar Dvořáková, Němčice č.p. 103, 768 43 Kostelec u Holešova
Martin Hajda, Nad Přehradou č.p. 1394/20, Bystrc, 635 00 Brno 35
Marie Seďová, Sídliště U Vodojemu č.p. 1270/36, 697 01 Kyjov 1
Ing. Jaroslav Pimek, Nejdecká č.p. 505, 691 44 Lednice na Moravě
Gustav Harnach, IDDS: yym6ctw
Marek Šerý, Šoustalova č.p. 513/35, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Jiří Domanský, Roštín č.p. 275, 768 03 Roštín
RNDr. Karel Domanský, CSc., Plačkov č.p. 563/34, 769 01 Holešov
Zdeněk Moravanský, Boršovská č.p. 3245/62, Boršov, 697 01 Kyjov 1
Jarmila Svobodová, Plačkov č.p. 563/34, 769 01 Holešov
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
Libor Horák, Moravany č.p. 277, 696 50 Moravany u Kyjova
Petra Horáková, Moravany č.p. 277, 696 50 Moravany u Kyjova
Roman Půček, Moravany č.p. 218, 696 50 Moravany u Kyjova
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovod Moravany, příspěvková organizace, IDDS: s526g8f
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Neznámý vlastník pozemku st.p. 68/2 v k.ú. Moravany u Kyjova - právní nástupce po zemřelém
(František Dobeš, Hýsly č.p. 51, 696 50 Moravany u Kyjova)
dotčené orgány - jednotlivě:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38,
697 01 Kyjov 1
Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend, Masarykovo náměstí č.p.
30/1, 697 01 Kyjov 1
ostatní – na vědomí:
Tereza Fifková, Těmice č.p. 235, 696 84 Těmice u Hodonína
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k vyvěšení na úřední desku:
Obec Moravany, Moravany č.p. 73, 696 50 Moravany u Kyjova
Městský úřad Kyjov, Odbor organizační a právní, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

