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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 16.8.2018 podala 

Obec Bořetice, IČO 00283037, Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice, 

kterého zastupuje Projekce inženýrských sítí s.r.o., IČO 29319706, Za Bankou č.p. 3473/4, 690 

02  Břeclav 

(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 

Bořetice - Kraví Hora, vodovod 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4239 (vinice), parc. č. 4301 (ostatní plocha), parc. č. 4412/1 

(ostatní plocha), parc. č. 4486 (ostatní plocha), parc. č. 4487 (orná půda), parc. č. 4503 (vinice), parc. č. 

4504 (vinice), parc. č. 4505 (ostatní plocha), parc. č. 4570 (orná půda), parc. č. 4571 (orná půda), parc. č. 

4572 (orná půda), parc. č. 4573 (orná půda), parc. č. 4574 (orná půda), parc. č. 4595 (ostatní plocha), 

parc. č. 4671/1 (ostatní plocha), parc. č. 4699 (orná půda), parc. č. 4700 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Bořetice u Hustopečí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodovod je navržen jako rozšíření dosavadní vodovodní sítě v obci. Bude připojen na dosavadní 

vodovodní řad z PVC prof.160 mm. 

Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 4239 (vinice), parc. č. 4301 (ostatní plocha), parc. č. 4412/1 (ostatní plocha), parc. č. 4486 

(ostatní plocha), parc. č. 4487 (orná půda), parc. č. 4503 (vinice), parc. č. 4504 (vinice), parc. č. 4505 

(ostatní plocha), parc. č. 4570 (orná půda), parc. č. 4571 (orná půda), parc. č. 4572 (orná půda), parc. 

č. 4573 (orná půda), parc. č. 4574 (orná půda), parc. č. 4595 (ostatní plocha), parc. č. 4671/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 4699 (orná půda), parc. č. 4700 (ostatní plocha) v katastrálním území Bořetice u 

Hustopečí. 

 



Č.j. MuVP-2933/2018 str. 2 

 
Určení prostorového řešení stavby: 

- Jsou navrženy čtyři vodovodní řady: Řad "1" - délka 745m Řad "1-1" - délka 543m Řad "1-1-1"-

délka 277m Řad "1-1-2" - délka 37m 

- Všechny řady jsou navrženy z PE100 RC, SDR17, prof.110 mm v celkové délce 1602m. V místě 

napojení na dosavadní řad bude osazena uzavírací armatura, pro odvzdušnění a odkalení potrubí 

budou vysazeny podzemní hydranty s předřazenými šoupátky. Pro požární účely je v místě napojení 

navržen jeden nadzemní hydrant DN80. V uzlech jsou umístěny uzavírací armatury - vodárenská 

šoupátka. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Vlivy stavby nepřesáhnou hranice stavebních pozemků, na kterých bude stavba umístěna. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s Celkovým situačním výkrese (ozn. jako „C.2“), který je součástí 

projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, který 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 Městského úřadu Hustopeče, odbor životního prostředí č.j. 

MUH/44959/18/406 ze dne 25.06.2018: Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a 

nájemci dotčených pozemků. Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a 

ukončení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF - MěU 

Hustopeče. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu. Před realizací stavby, v 

jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a 

jeho vegetačním krytu. Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové 

poměry v území. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení 

předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního 

zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěU Hustopeče. Zemní výkopové práce 

budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podložím. Žadatel 

proto zajistí řádné uskladnění skrývky ornice a podorničí pro účely zpětné rekultivace. Při realizaci 

záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude 

zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou 

uvedeny do původního stavu. Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na 

dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je 

žadatel povinen podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí 

půdy ze ZPF. 

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, odbor územního 

plánování č.j. MUH/46522/18/357 ze dne 28.06.2018: záměr bude umístěn a proveden v souladu s 

částí projektové dokumentace, která byla předložena k výše uvedené žádosti (datována X/2017, 

zodpovědný projektant Jiří Třináctý, DiS., ČKAIT 1004184). Další podmínky pro přípravu a 

uskutečnění záměru se nestanovují. Katastrální situační výkres z této dokumentace je přílohou 

závazného stanoviska. 

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

2018-002555 ze dne 28.06.2018: vlastníkem stáv. vodovodního řadu, na který se bude navrhované 

prodloužení vodovodu napojovat, je společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., proto je nutno 

do zahájení stavebního řízení uzavřít dohodu o provozně souvisejících vodovodech. Do doby 

kolaudace je nutno uzavřít smlouvu o provozování vodovodu s jejich budoucím provozovatelem. 

Preferujeme v souladu s odst.4.2 ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" 

umístění vodovodu (s ohledem na prostorové možnosti nezastaveného území) do ploch s 

nezpevněným povrchem. Trasy vodovodních řadů "1-1", "1-1-1" a "1-1-2" jsou navrženy na 

pozemcích parc.č.4412/1, 4301 a 4505 v k.ú. Bořetice, na kterých starosta obce Bořetice přislíbil 

nebudovat komunikace a zpevněné plochy, takže v budoucnu nebude problém realizovat postupně dle 

potřeb odběratelů vodovodní přípojky pro stávající či navrhované nemovitosti. V předstihu 

upozorňujeme, že vodoměrné šachty musí být navrhovány do 10 m od místa napojení. Vodovodní 

řady musí být tak dlouhé, aby poslední nápojné místo na vodovodu bylo vzdáleno cca 5 až 6 m od 

koncového hydrantu. Při návrhu tras vodovodních řadů je nutno dodržovat navržené vzdálenosti, jež 
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jsou v souladu s ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" při souběhu a 

křížení s ostatními sítěmi a ochranné pásmo vodovodu ve smyslu §23 zák.č.274/2001 Sb. (tzn. 

min.1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) ve vztahu ke stáv. vzrostlé zeleni, k případným 

plotům, sloupům či jiným objektům. Další stupeň PD pro stavební povolení požadujeme předložit 

naší společnosti k vyjádření. Za správnost projektové dokumentace odpovídá dle § 158 a § 159 

zákona č. 183/2006 Sb. zpracovate1 projektové dokumentace, který musí mít k této činnosti 

odpovídající oprávnění. 

5. Budou dodrženy podmínky Souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  

soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., 

č.j.: S40325-16259413 ze dne 19.06.2018. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: 

Nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN. 

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

splnění těchto podmínek: Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, 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 ochranné pásma distribučního zařízení. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila 

porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření 

(snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné 

objednávky investora předané na ECZR 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 ECZR!!!). 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 ECZR 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 Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů 

VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 54514-4244, 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. 

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození 

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

pokynů pracovníka ECZR. 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 ECZR 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:  

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

mailto:libor.skrobacek@eon.cz
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b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) 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 ze dne 30.05.2018. 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. 

6. Budou dodrženy podmínky Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., zn. E7456 – 16253144 ze 

dne 30.05.2018. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení VN, 

Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN. Při provádění zemních 

nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle 

zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke 

škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména 

tím, že zajistíte: Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém 

území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace. Vyřešení způsobu provedení případných 

křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové 

dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. 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 Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor 

Škrobáček, tel.: 54514-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz. Provádění zemních prací v ochranném 

pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s 

nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Výkopové práce v blízkosti 

nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a 

uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň 

požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak 

minimální dovolené vzdálenosti od vedení. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a 

znepřístupnění zařízení distribuční soustavy. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a 

sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77. 

7. Budou dodrženy podmínky Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., zn. 5001726453 ze dne 

13.06.2018. V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 63 ve správě 

GasNet, s.r.o. Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 

736005, tab. 1 a 2. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 

chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah 

ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci 

uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: Za stavební činnosti se 

pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 

ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). Stavební činnosti 

je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto 

podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo 

stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 

změně.3). Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a  plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast 

(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 

55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O 

mailto:libor.skrobacek@eon.cz
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provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného 

určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní 

stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za 

zahájení stavební činností. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci 

provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při provádění stavební 

činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková 

opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění 

jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 

pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 

řádně zabezpečeny proti jejich poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. 

protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 

dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. Stavebník je povinen neprodleně oznámit 

každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, 

signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. Před provedením zásypu výkopu bude 

provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt 

naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede 

žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se 

vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V 

případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy 

provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo 

provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 

plynovodními přípojkami. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu 

řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná 

fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po 

skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a 

plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení 

udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné zřizování 

staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Bude 

zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 

uvedeno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 

přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 

plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců 

ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále 

projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese 

www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy  

8. Budou dodrženy podmínky Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 

617780/18 ze dne 30.05.2018. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na Žadatelem určeném a vyznačeném 

Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura 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; Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; Pro případ, že bude nezbytné 

přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 

elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 
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řešení;  Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bořetice, Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice 

 

Odůvodnění: 

Dne 16.8.2018 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: 

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí č.j. MUH/36356/18/1 ze dne 11.06.2018 

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí č.j. MUH/39841/18/1 ze dne 11.06.2018 

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí č.j. MUH/44959/18/406 ze dne 25.06.2018 

- Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování č.j. MUH/46522/18/357 ze dne 28.06.2018 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídle v Brně, č.j.: KHSJM 31734/2018/BV/HOK 

ze dne 12.06.2018 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ev.č.: HSBM-4-33-1//4-POKŘ-2018 ze dne 

25.05.2018 

- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., č.j.: POZ-2018-002555 ze dne 28.06.2018 

- E.ON Česká republika, s.r.o., č.j.: S40325-16259413 ze dne 19.06.2018 

- E.ON Servisní, s.r.o., zn. E7456 – 16253144 ze dne 30.05.2018 

- GridServices, s.r.o., zn. 5001726453 ze dne 13.06.2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 617780/18 ze dne 30.05.2018 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, č.j.: 3433-

389/2018-1150 ze dne 29.5.208 

- Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-8427/2018/5203/Kr ze dne 16.07.2018 

 

 

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: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1065/1, 1140, parc. č. 4247, 4248, 4256, 4262, 4263, 4270, 4271, 4277, 4289, 4290, 4296, 

4297, 4303, 4304, 4320, 4321, 4336/1, 4336/2, 4336/3, 4336/4, 4339, 4353/1, 4353/2, 4353/3, 

4354, 4367/2, 4367/3, 4368, 4378/1, 4378/2, 4380, 4388, 4389/1, 4389/2, 4389/3, 4391/1, 

4391/2, 4400/1, 4400/2, 4401, 4411, 4413, 4420, 4421, 4430, 4431, 4441, 4461, 4462, 4463, 

4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 
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4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4488/1, 4488/2, 4489, 4490, 4491, 4492/1, 4492/2, 

4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4499/1, 4499/2, 4499/3, 4500, 4501, 4502, 4511, 4512, 4513, 

4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 

4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4569, 4596, 4642, 4670, 4673, 4674, 4675, 

4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 

4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4701 v katastrálním území Bořetice u 

Hustopečí 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bořetice č.p. 523 a č.p. 522  

 

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 

  

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ 

 

Vyvěšeno dne: 19.11.2018    Sejmuto dne: .................................... 

 

ELEKTRONICKÁ DESKA MěÚ 

 

Vyvěšeno dne: 19.11.2018    Sejmuto dne: .................................... 
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Poplatek: 

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

výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 14.11.2018. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

1. Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2 

 sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

2. Projekce inženýrských sítí s.r.o., IDDS: dhgqkiv 

 sídlo: Za Bankou č.p. 3473/4, 690 02  Břeclav 2 

 

účastníci (veřejnou vyhláškou): 

3. Ing. Stanislav Novák, Bořetice č.p. 530, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

4. Ing. Josef Babáček, Na Pískovně č.p. 278/15, Opava-Suché Lazce, 747 95  Suché Lazce 

5. Květoslava Křivová, Okružní č.p. 454, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 

6. Vlastimil Chrástek, Bořetice č.p. 7, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

7. Marie Chrástková, Bořetice č.p. 7, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

8. Oldřich Sadílek, Bořetice č.p. 461, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

9. Jan Kadlec, Bří Mrštíků č.p. 920/16, 691 06  Velké Pavlovice 

10. Ing. Josef Maincl, Bořetice č.p. 466, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

11. Zemědělské družstvo Bořetice, IDDS: nv6cv4f 

 sídlo: Bořetice č.p. 445, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

12. František Šafránek, Bořetice č.p. 94, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

13. Ludmila Pavelková, Kořískova č.p. 1628/55, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

14. Jaroslav Chrástek, Bořetice č.p. 25, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

15. Josef Petrásek, Bořetice č.p. 442, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

16. Stanislav Pazderka, Bořetice č.p. 489, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

17. Josef Petrásek, Nádražní č.p. 3/12, 691 06  Velké Pavlovice 

18. Josef Juras, Bořetice č.p. 337, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

19. Mgr. Stanislava Tvrdá, Olomoucká č.p. 165, 747 57  Slavkov u Opavy 

20. Zdenka Doležalová, Ruská č.p. 624/19, Kylešovice, 747 06  Opava 6 

21. Jaroslav Machač, Bořetice č.p. 418, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

22. Ladislav Bauer, Bořetice č.p. 364, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

23. Vlastimil Chrástek, Bořetice č.p. 7, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

24. Marie Chrástková, Bořetice č.p. 7, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

25. Radomír Újezdský, Bořetice č.p. 28, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

26. Ing. Jaroslav Damborský, Pionýrská č.p. 1137/15, 693 01  Hustopeče u Brna 

27. Oldřich Damborský, Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

28. Anna Petrásková, Bořetice č.p. 443, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

29. JUDr. Věra Macíková, Banskobystrická č.p. 765/119, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

30. Ing. Michal Bošela, Jiráskovo náměstí č.p. 217, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1 

31. Ing. RSDr. Petr Zemánek, Bořetice č.p. 249, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

32. JUDr. Jana Zemánková, Bořetice č.p. 249, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

33. Antonín Juras, Tovární č.p. 458/7, 691 06  Velké Pavlovice 

34. Stanislav Martinec, Větrník č.p. 40, 549 41  Červený Kostelec 

35. Jiří Fridrich, Němčičky č.p. 274, 691 07  Němčičky u Břeclavi 

36. František Surman, Zelnice č.p. 370/5, 691 06  Velké Pavlovice 

37. Bohumil Fridrich, Bořetice č.p. 474, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

38. Ivana Kašťáková, Svijanský Újezd č.p. 94, 463 45  Pěnčín u Liberce 

39. Ivana Šťavíková, Bořetice č.p. 197, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

40. František Mareček, Kobylí č.p. 542, 691 10  Kobylí na Moravě 

41. Kamila Šefčíková, Bořetice č.p. 382, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

42. Josef Pekařík, Bořetice č.p. 382, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

43. Josef Lubal, Na Zvolenci č.p. 2422/54, 690 03  Břeclav 3 

44. MUDr. Lea Raclavská, K Letníku č.p. 699, 252 16  Nučice 

45. Jiří Benda, Bořetice č.p. 248, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

46. Eliška Otáhalová, Bořetice č.p. 388, 691 08  Bořetice u Hustopečí 
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47. Stanislav Petrásek, Pustá Rybná č.p. 41, 572 01  Polička 

48. Augustin Grůza, Bořetice č.p. 376, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

49. VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s., IDDS: m43gwrj 

 sídlo: Bořetice č.p. 402, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

50. Marie Bařinová, Domaninská č.p. 589, 691 76  Šitbořice 

51. Ing. Jaroslav Grůza, Bořetice č.p. 494, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

52. Anna Šauerová, Bořetice č.p. 274, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

53. Jiří Kuchyňka, Bořetice č.p. 12, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

54. Ing. Anna Rathouská, Na okruhu č.p. 391/9, Písnice, 142 00  Praha 411 

55. Lubomír Lubal, Bořetice č.p. 309, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

56. MVDr. Josef Macháč, Bořetice č.p. 447, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

57. Václav Surman, Bořetice č.p. 527, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

58. Lenka Haškovcová, Bořetice č.p. 366, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

59. Štěpánka Zálešáková, Bořetice č.p. 345, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

60. Ing. Pavel Zlámal, Těhul č.p. 137, Kvíc, 274 01  Slaný 1 

61. Ivanka Horňáková, Bořetice č.p. 310, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

62. Bc. Alena Újezdská, Bořetice č.p. 28, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

63. Marek Petrásek, IDDS: jfxaggg 

 trvalý pobyt: U Hájičku č.p. 677, 664 56  Blučina 

64. Ing. Antonín Kuchyňka, IDDS: 4v2jzzr 

 trvalý pobyt: Rezkova č.p. 442/41, Stránice, 602 00  Brno 2 

65. Jaroslava Kuchyňková, Rezkova č.p. 442/41, Stránice, 602 00  Brno 2 

66. Ing. Roman Kuchyňka, Leskauerova č.p. 2859/11, Líšeň, 628 00  Brno 28 

67. Ellen Kuchyňková, Leskauerova č.p. 2859/11, Líšeň, 628 00  Brno 28 

68. Ing. Pavel Odstrčil, Bořetice č.p. 450, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

69. Jiřina Odstrčilová, Bořetice č.p. 450, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

70. RNDr. Oldřich Šebesta, Na Valtické č.p. 379/12, Charvátská Nová Ves, 691 41  Břeclav 4 

71. Miroslav Kadlec, Bořetice č.p. 95, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

72. Luboš Dufek, Pod Břehy č.p. 328/19, 691 06  Velké Pavlovice 

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

74. František Gloza 

75. Vladimír Langer, Bořetice č.p. 452, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

76. Pavel Kuchyňka, Bořetice č.p. 279, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

77. Lubomír Fibich, Bořetice č.p. 468, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

78. Ing. Jaroslav Procházka, Dlouhá č.p. 527/28, 691 06  Velké Pavlovice 

79. Zuzana Bukovská, Bořetice č.p. 456, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

80. Ing. Lukáš Benedikt, Bořetice č.p. 81, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

81. Václav Bukovský, Bořetice č.p. 456, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

82. Republika Kraví hora, z.s., Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

83. Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, IDDS: z49per3 

 sídlo: Hroznová č.p. 227/17, Brno-střed, Pisárky, 603 00  Brno 3 

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

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

85. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 

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

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

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

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

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

88. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

89. Jaromíra Kratochvílová, Dr. Riegra č.p. 443, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1 

90. Augustin Grůza, Bořetice č.p. 376, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

91. Anna Hlavňovská, Bořetice č.p. 393, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

  

dotčené správní úřady 

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

 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
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93. Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, IDDS: z34bt3y 

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

94. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Pracoviště Břeclav, IDDS: 

jaaai36 

 sídlo: Sovadinova č.p. 450/12, 690 02  Břeclav 2 

95. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv 

 sídlo: Smetanovo nábřeží 13, 690 02  Břeclav 2 

96. 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 

 


