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V  E  Ř  E  J  N  Á    V  Y  H  L  Á  Š  K  A   
 

O Z N Á M E N Í   
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY 

BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 
Dne 27.09.2022 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00  
Brno 2 zastoupená na základě plné moci společností MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest  79, 768 23  
Břest žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby č.j. HOL-27501/2022/SÚ/JP pro stavbu   
 

Martinice, náves, obnova NN 
 

na pozemcích: stavební parcela číslo 72 (zastavěná plocha a nádvoří), 73 (zastavěná plocha               
a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 78/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 78/2 (trvalý 
travní porost), 78/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela číslo 81 
(zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 
(zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková 
parcela číslo 92/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 92/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 
(zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemková parcela číslo 99 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 101 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 116 
(zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 492/1  
(ostatní plocha/silnice), 494/1 (ostatní plocha/silnice), 494/2 (ostatní plocha/silnice), 494/4 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 495 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 590/1 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 598 (ostatní 
plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 
(ostatní plocha, jiná plocha), 701 (ostatní plocha, jiná plocha), 711 (ostatní plocha, jiná plocha)             
v katastrálním území Martinice u Holešova  
 
a ohlášení odstranění stavby č.j. HOL-27500/2022/SÚ/JP na stavbu:  
 

Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN 

EG.D, a.s., IČO 28085400 
Lidická  1873/36 
Černá Pole 
602 00  Brno 2 
 
V zastoupení 
MOPRE s.r.o., IČO 28323700 
Břest  79 
768 23  Břest 
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na pozemcích: stavební parcela číslo 71/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 72 (zastavěná plocha            
a nádvoří), 73 (zastavěná plocha a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 78/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela číslo 81 (zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 (zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 
85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha                
a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 92/3 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha           
a nádvoří), 95/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 98 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 99 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/1 
(ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 101 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 115 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 116 (zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), 494/1(ostatní 
plocha/silnice),  494/2 (ostatní plocha/silnice), 495 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 598 (ostatní plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 679 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 701 (ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území Martinice u Holešova.   
 
 

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, usnesením dne 05.10.2022 pod č.j. HOL-
28394/2022/SÚ/JP výše uvedené ohlášení odstranění stavby převedl do režimu řízení. Podané 
hlášení odstranění stavby dle § 128 odst. 4 se považuje za žádost o povolení odstranění stavby          
a řízení je zahájeno právní mocí usnesení a to dne 05.09.2022.  
 
Stavební úřad usnesením  dne 05.10.2022 pod č.j. HOL-28317/2022/SÚ/JP  spojil   výše uvedené 
územní řízení o umístění stavby na stavbu:  Martinice, náves, obnova NN s řízením o odstranění 
stavby  na stavbu:  Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN.  
 
Účel stavby: technická infrastruktura NN – distribuce elektrické energie (kabelizace distribučního 
vedení NN na návsi obce Martinice).  
 
Popis stavby:  

Podzemní kabelové vedení NN celkové délky 1113 m- kabel NAYY 4x150 délka trasy 975 m, kabel 
NAYY 4x95 délky trasy 2 m, kabel NAYY 4x50 délky trasy 136 m včetně 25 ks přepojení hlavního 
domovního vedení. 
 

Ze stávající rozpojovací skříně SD822/NK bude řízeným protlakem pod silnicí III/49016 a pak řízeným 
protlakem pod vodním tokem Mojena a silnicí II/490 položeno 3x kabelové vedení NN NAYY 4x150. 
První z kabelů bude uložen v chodníku a zeleném pásu podél domů č.p. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 
38, 37, 36, 35 na návsi, kde bude v místní komunikaci před č.p.50 naspokován na stávající kabelové 
vedení NN. Tento kabel bude smyčkovat jednotlivé kabelové skříně a kabelové pilíře pro přepojení 
stávajících odběrů elektrické energie. Stávající odběrná místa č.p. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 
77, 37, 36 budou novým hlavním domovním vedením případně jeho úpravou přepojeny. 
Druhý z kabelů bude uložen v zeleném pásu a chodníku podél pravé strany silnice II/490 směrem       
na Holešov. Kabel bude smyčkovat kabelový pilíř, do kterého bude přepojeno stávající hlavní domovní 
vedení pro č.p. 202. Kabel bude ukončen v projektovaném kabelovém pilíři SD732/NK v parku na p.č. 
78/1. 
Třetí z kabelů bude řízeným protlakem křížit silnici II/490 a bude ukončen v projektovaném kabelovém 
pilíři SR352/NK v blízkosti domu č.p.48. Z tohoto pilíře bude položeno nové hlavní domovní vedení    
pro č.p. 59.  
Dále bude z tohoto pilíře položeno kabelové vedení NAYY 4x50 směr ulička. Kabelové vedení bude 
smyčkovat kabelové skříně umístěné na fasádách domů č.p. 49, 48 a 100, ze kterých bude provedeno 
nové hlavní domovní vedení pro připojení jednotlivých nemovitostí. Kabelové vedení NAYY 4x50 bude 
ukončeno v projektované skříni SV201 na stávajícím podpěrném bodě č.58. Do skříně SV201 bude 
zapojena stávající nadzemní přípojka pro č.p. 47 a stávající hlavní domovní vedení pro č.p. 78. 
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Dále bude z kabelového pilíře SR352/NK u č.p.48 položeno kabelové vedení NAYY 4x150 v chodníku 
podél levé strany silnice II/490 ve směru na Holešov. Kabelové vedení bude smyčkovat kabelové 
skříně  a kabelový pilíř pro přepojení stávajících odběrů elektrické energie. Stávající odběrná místa 
č.p. 74, 71, 94, 240, 97 budou novým hlavním domovním vedením přepojeny. Kabelové vedení NAYY 
4x150 bude ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři SD732/NK v parku na p.č. 78/1. 
Z projektovaného kabelového pilíře SD732/NK na p.č. 78/1 bude překopem místní komunikace 
položeno kabelové vedení NAYY 4x150 směr hasičárna. Kabel bude smyčkovat kabelový pilíř 
SS200/NK před domy č.p. 89 a 90 (náhrada za stávající pilíř SR) a kabelovou skříň SS100/NV           
na fasádě hasičárny č.p. 100. Kabel bude před domem č.p.90 naspojkován na stávající podzemní 
kabelové vedení NAYY 4x150. Stávající odběrná místa č.p. 89, 90 a 80 budou novým hlavním 
domovním vedením přepojeny. 
 
Demontáž:   Nadzemní vedení NN  celkové délky 822 m- AlFe 4x42/7 délky 511 m, AlFe 4x70/11 
délky 50m, AES 4x95+25 délky 177 m, AYKYz 4x16 délky 84 m. Podzemní kabelové vedení NN – 
rušená trasa celkové délky 137 m-kabel NAYY 4x150 délka trasy 11 m, kabel NAYY 4x95 délky trasy 
10 m, kabel  CYKY 3x150+70 délky trasy 116 m. 
Stávající nadzemní vedení NN bude v rozsahu projektované kabelizace demontováno včetně přípojek. 
Dále bude demontována přípojka z podpěrného bodu č. 20 pro č.p. 49. Demontáž stávajícího 
nadzemního vedení NN bude probíhat ze silnice II/490, III/49016, z místních komunikací a z chodníků. 
 

Stavební úřad oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 128 
stavebního zákona a  § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), 
v platném znění zahájení společného územního řízení a řízení o odstranění stavby dotčeným 
orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu,  že jsou stavebnímu úřadu dobře známy 
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad 
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 47 správního řádu od ústního jednání. 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska 

do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení, 
jinak se k nim nepřihlíží. 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního      
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. 
 
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,       
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba,           
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,    
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na Odboru územního plánování           
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, Masarykova č.p.628, kancelář č. 314 v úřední dny: 
Pondělí a středa 07:30 - 11:00; 12:00 - 17:00 hodin. V ostatních dnech po telefonické domluvě.  
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
Jana Podzemná 
referentka Odboru územního plánování  
a stavebního řádu 
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Poznámka pro žadatele společnost  EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 
00  Brno 2 zastoupenou na základě plné moci MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest  79, 768 23  
Břest  
Správní poplatek podle zákona č. 634/20004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovených podle položky 17 odst.1 písm. e) ve výši 1 000,- Kč  a položky 18 odst.12   ve 
výši 500,- Kč, v celkové výši  1 500,- Kč   uhraďte bankovním převodem na účet číslo 19-
0001624691, kód banky 0100, variabilní symbol 9045008945 nebo přímo   v pokladně Městského 
úřadu Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov. Kopii dokladu o zaplacení předložte na Odbor 
územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov. 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 

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

Ev. č.: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto dne: 
Sejmuto dne:  
 
 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona, účastníci řízení o odstranění 
stavby dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou) 

EG.D, a.s., Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu zastoupená na základě 
plné moci MOPRE s.r.o., Břest  79, 768 23 Břest, DS: PO, cienki2  
Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm. a)  stavebního zákona, účastníci řízení                
o odstranění stavby  (doručuje se veřejnou vyhláškou  podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád v platném znění (dále jen “správní řád”): 
Miroslav Páša, Martinice  39, 769 01 Holešov 
Pavel Solař, Martinice  77, 769 01 Holešov 
Monika Musilová, Novosady  1617, 769 01 Holešov 
JUDr. Vladislav Ziegelbauer, Martinice  36, 769 01 Holešov 
Ing. Jaroslav Stískal, Martinice  42, 769 01 Holešov 
Věra Bartáková, Kostelec u Holešova  112, 768 43 Kostelec u Holešova 
Ludmila Linhartová, Krále Jana  52, 583 01 Chotěboř 
Drahomíra Petrlová, Martinice  38, 769 01 Holešov 
Roman Hlaváč, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Michaela Hlaváčová, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Marian Odstrčilík, Martinice  44, 769 01 Holešov 
Eva Mokrášová, Martinice  41, 769 01 Holešov 
Jarmila Pálková, Martinice  46, 769 01 Holešov 
Pavla Rožnovská, Martinice  46, 769 01 Holešov 
Květa Heelas, Martinice  40, 769 01 Holešov 
Dr. Richard Hosie Heelas, Minster Road  23, Oxford OX4 1LY, United Kingdom (the) 
Iveta Bardodějová, Martinice  43, 769 01 Holešov 
Vladimír Rozsypal, Martinice  43, 769 01 Holešov 
Vojtěch Zezulka, Náves  12, Prštné, 760 01 Zlín 1 
Lenka Pospíšilová, Martinice  301, 769 01 Holešov 
Pavel Zlámal, Martinice  94, 769 01 Holešov 
Petr Zlámal, Martinice  202, 769 01 Holešov 
Pavel Fiurášek, Martinice  59, 769 01 Holešov 
Regína Fiurášková, Martinice  59, 769 01 Holešov 
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Růžena Ullmannová, Martinice  49, 769 01 Holešov 
Jana Pohořalá, Martinice  100, 769 01 Holešov 
Petr Šenkyřík, Martinice  89, 769 01 Holešov 
Věra Zlámalová, Martinice  90, 769 01 Holešov 
Václav Němec, Žeranovice  254, 769 01 Holešov 
Viktor Chytilek, Martinice  128, 769 01 Holešov 
Věra Chytilková, Martinice  74, 769 01 Holešov 
Miroslav Odstrčilík, Martinice  48, 769 01 Holešov 
Jiří Rožnovský, Martinice  46, 769 01 Holešov 
Miroslav Svačina, Martinice  50, 769 01 Holešov 
Karin Bakalová, Martinice  145, 769 01 Holešov 
Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq 
Vladislav Ziegelbauer, Polní  606, 783 44 Náměšť na Hané, DS: FO, ua3j52z 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova  1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif 
Hynek Petrla, Martinice  38, 769 01 Holešov, DS: FO, 86uvq7h 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku  5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, 
jjfsbqc 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
GasNet, s.r.o., Klíšská  940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 
Bc. Jan Kolář, Jaselská  203/20, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: FO, 9xhbvwt 
Libor Zlámal, Martinice  200, 769 01 Holešov, DS: FO, fjhsk84 
Jaroslav Bakala, Martinice  145, 769 01 Holešov, DS: FO, faxpn8d 
KVS plus s.r.o., Přílepy  236, 769 01 Holešov, DS: PO, w3dhdjv 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská  3666/64, 767 01 Kroměříž 1, DS: PO, uk9gx2j  
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 b) stavebního zákona, účastníci řízení o odstranění 
stavby (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno na pozemcích: stavební 
parcela číslo 71/2, 104, 263, 432, pozemková parcela číslo 77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 86/8, 92/4, 93/4, 
100/4, 669, 666, 668 v katastrálním území Martinice u Holešova 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova  628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování, 
Masarykova  628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova  628, 769 01 Holešov  

 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení                       
a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 
Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obecní úřad Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov 
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