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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 ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

 
Dne 12.04.2017  podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 01  
České Budějovice 1 zastoupena na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 
25733591, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1 zastoupena na základě plné moci 
společností MOPRE s.r.o., IČ 28323700, Břest č.p.79, 768 23  Břest ţádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby:  

Martinice, Náves, NN, obnova) 

na pozemcích: stavební parcela číslo 1 (zastavěná plocha a nádvoří), 8 (zastavěná plocha a nádvoří), 9 
(zastavěná plocha a nádvoří), 10 (zastavěná plocha a nádvoří), 13 (zastavěná plocha a nádvoří), 14/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 
(zastavěná plocha a nádvoří), 22 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 26/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 26/3 (zahrada), 26/4 (zahrada), 27/1 (zahrada), 
27/2 (zahrada), 27/4 (zahrada), stavební parcela číslo 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 29/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), 30 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 34 
(zastavěná plocha a nádvoří), 35 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 40 
(zastavěná plocha a nádvoří), 41 (zastavěná plocha a nádvoří), 44 (zastavěná plocha a nádvoří), 45/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 48 (zastavěná plocha a nádvoří), 49 (zastavěná plocha a nádvoří), 54 
(zastavěná plocha a nádvoří), 66/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 68 (zastavěná plocha a nádvoří), 69 
(zastavěná plocha a nádvoří), 70/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 70/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 71/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 92/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 92/2 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 92/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 93/1 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), 96/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 99 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 100 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 
(zastavěná plocha a nádvoří), 194 (zastavěná plocha a nádvoří), 195 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemková parcela číslo 371/2 (ostatní plocha, zeleň), 371/3 (ostatní plocha, neplodná půda), 375 (orná 
půda), 492/1 (ostatní plocha, silnice), 492/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 494/5, 554 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), 585/3 (ostatní plocha, jiná plocha), 590 (vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené), 599/1 (ostatní plocha, zeleň), 599/2 (ostatní plocha, zeleň), 615 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Martinice u Holešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní řízení.  

 E.ON Distribuce, a.s. 
F. A. Gerstnera č.p.2151  
České Budějovice 7 
 370 01  České Budějovice 1 
V zastoupení 
E.ON Česká republika, s. r. o.  
IČ 25733591 
F. A. Gerstnera č.p.2151  
České Budějovice 7  
370 01  České Budějovice 1 
V zastoupení 
MOPRE s.r.o., IČ 28323700 
Břest č.p.79 
768 23  Břest 
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Popis stavby: 
Předmětem stavby je částečná kabelizace NN obce Martinice v délce trasy 1320 m včetně 
přepojení 34 ks hlavních domovních vedení, demontáţ  nadzemního vedení NN včetně přípojek  
délky 999 m. 

1. Přípojky nadzemním vedením NN z trafostanice 410421 T1 Obec na domy č.p.172 a č.p.144 
budou demontovány. Stávající podzemní kabelové vedení NN AYKY 3x240+120 v zeleném 
pásu před domy č.p.172 a č.p.144 bude 2x rozřezáno, naspojkováno kabelem NAYY 4x240 a 
zasmyčkováno do kabelových pilířů SS100/NK, které budou umístěny v oplocení domů 
č.p.172 a č.p.144. Bude provedeno nové hlavní domovní vedení pro č.p.172 a č.p.144. 

2. Nadzemní vedení NN z trafostanice 410421 T1 Obec po podpěrný bod č.69 na p.č.93/1 vedle 
zahrady p.č.st.50 bude demontováno, podpěrný bod č.69 bude do stávajícího místa vyměněn 
za dvojitý betonový. Z nového kabelového pilíře R759151 SR422 před trafostanicí na 
p.č.585/3 bude provedeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x240 ukončené ve 
skříni R432748 SV201 na sloupu b.č.69, do které bude přepojeno stávající nadzemní vedení 
NN. Projektovaný kabelový pilíř R759151 SR422 bude napájen kabelovou smyčkou ze 
stávajícího kabelového vedení NN  AYKY 3x240+120. 

3. Bude provedena demontáţ nadzemního vedení NN /dvojpotah/ mezi trafostanicí 410421 T1 
Obec a příhradovým stoţárem u č.p.18. Dále bude provedena demontáţ nadzemního vedení 
NN mezi příhradovým stoţárem u č.p.18, sloupem b.č.151 na břehu Rusavky a sloupem 
b.č.153 před domem č.p.33. Dále bude provedena demontáţ nadzemního vedení NN 
z příhradového stoţáru u č.p.18 přes náves aţ po sloup b.č.17 před domem č.p.53. Dále 
dojde k demontáţi přípojky nadzemním vedením NN ze sloupu b.č.7 pro dům č.p.58. 

4. Bude poloţeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x150 z nového kabelového pilíře 
R759151 SR422 před trafostanicí na p.č.585/3 pod silnicí II/490, pak v zeleném pásu podél 
silnice II/490 kolem domu č.p.19, č.p.20 a č.p.24 k potoku Rusavka, odtud v zeleném pásu a 
chodníku kolem domu č.p.24, č.p.25 aţ k domu č.p.28 a pak řízeným protlakem pod vodním 
tokem Rusavka do kabelové skříně R432746 na p.č.96/1 v blízkosti sloupu b.č.154a. Ze 
skříně R432746 bude napojeno stávající nadzemní vedení NN. Kabelové vedení bude 
smyčkovat pojistkové skříně pro přepojení jednotlivých odběrů, odběry domů č.p.19, č.p.20, 
č.p.24, č.p.23, č.p.25 a č.p.28 budou novým hlavním domovním vedením přepojeny na 
projektované podzemní kabelové vedení NN. 

5. Ze skříně R432746 bude podél domů č.p.31, č.p.32 poloţeno nové podzemní kabelové 
vedení NN NAYY 4x150, které bude ukončeno v kabelovém pilíři SS100 u č.p.32. Ze  skříně 
R432750 SV101 na stoţáru stávajícího nadzemního vedení NN b.č.151 bude poloţeno nové 
podzemní kabelové vedení NAYY 4x150 podél domů č.p.50, č.p.105 a č.p.34. Kabelové 
vedení bude smyčkovat pojistkové skříně pro přepojení jednotlivých odběrů, odběry domů 
č.p.31, č.p.32, č.p.34, č.p.105 a č.p.50 budou novým hlavním domovním vedením přepojeny 
na projektované podzemní kabelové vedení NN.  

6. Bude poloţeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x150 ze stávající kabelové skříně 
R739667 SR442 před trafostanicí na p.č.585/3 pod silnicí II/490, pak v zeleném pásu podél 
silnice II/490 kolem domu č.p.19, č.p.20 a č.p.24 k potoku Rusavka, pak znovu protlakem pod 
silnicí II/490 směrem na náves a podél domů č.p.18, č.p.17, č.p.16, č.p.15, č.p.14, č.p.13, 
č.p.112, č.p.12, č.p.11 a protlakem pod místní komunikací do stávající kabelové skříně 
R432744 na fasádě školy /č.p.70/. Kabelové vedení bude smyčkovat pojistkové skříně pro 
přepojení jednotlivých odběrů, odběry domů č.p.163, č.p.148, č.p.18, č.p.17, č.p.15, č.p.14, 
č.p.13, č.p.112, č.p.12 a č.p.11budou novým hlavním domovním vedením přepojeny na 
projektované podzemní kabelové vedení NN. 

7. Ze stávající skříně R432744 na fasádě školy bude poloţeno nové podzemní kabelové vedení 
NAYY 4x150 protlakem pod místní komunikací, pak po návsi podél domů č.p.10, č.p.9, č.p.8, 
č.p.7, č.p.6, č.p.5, č.p.4, č.p.3, č.p.2 a překopem pod silnicí III/49016 do stávající kabelové 
skříně R432749 vedle autobusové zastávky. Kabelové vedení bude smyčkovat pojistkové 
skříně pro přepojení jednotlivých odběrů, odběry domů č.p.10, č.p.9, č.p.8, č.p.7, č.p.6, č.p.5, 
č.p.4, č.p.3, č.p.2 budou novým hlavním domovním vedením přepojeny na projektované 
podzemní kabelové vedení NN. 

8. Dále bude na stávajícím sloupu b.č.7 u č.p.128 umístěna nová skříň R432748 SV101 a 
provedeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x150 protlakem pod silnicí III/49016 
do projektované skříně R746011 SR442 u č.p.58. Stávající hlavní domovní vedení pro č.p.58 
bude naspojkováno a přepojeno na projektované kabelové vedení NN. Ze skříně R746011 
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bude provedena přípojka kabelem NAYY 4x16 pro č.p.62, která bude ukončena v kabelovém 
pilíři SP100/NK. Bude provedeno nové hlavní domovní vedení pro č.p.62. 

 
 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení stavebního řádu, jako 
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, oznamuje podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. 
Vzhledem k tomu, ţe jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a ţádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona 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 nepřihlíţí. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíţí. 

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 nepřihlíţí. 

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, můţe 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, můţe v územním řízení uplatňovat námitky pouze v 
rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního 
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené poţadavky, se nepřihlíţí. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na odboru výstavby, rozvoje a ţivotního 
prostředí, oddělení 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, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

 

Otisk úředního razítka 
 
Jana Podzemná  v.r.  
odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí,  
oddělení stavebního řádu 
 

Příloha (pro navrhovatele):  
Správní poplatek podle zákona č. 634/20004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovených podle poloţky 17 písm. f) ve výši 20000,- Kč, poloţky 17 písm. e) ve výši 1000,- Kč, 
v celkové hodnotě 21 000,- Kč uhraďte bankovním převodem na účet číslo 19-0001624691, kód banky 
0100, k.symbol 0379, variabilní symbol 9045006421 nebo přímo v pokladně Městského úřadu Holešov, 
Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov. Kopii dokladu o zaplacení předloţte na odbor výstavby, rozvoje a 
ţivotního prostředí, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov nejpozději k termínu námitek. 
 

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:  
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Obdrží:  
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: 
PO, nf5dxbu zastoupena na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. 
Gerstnera č.p.2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz zastoupena na 
základě plné moci společností MOPRE s.r.o., Břest č.p.79, 768 23 Břest, DS: PO, cienki2  
Obec Martinice, Martinice č.p.16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq  
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm.a)  stavebního zákona  (doručuje se veřejnou 
vyhláškou  podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen 
“správní řád”): 
Jiří Reger, Martinice č.p.3, 769 01 Holešov 
mBank S.A., organizační sloţka, Sokolovská č.p.668, Karlín, 186 00 Praha 86 
Daniel Úradník, Martinice č.p.11, 769 01 Holešov 
Valerie Úradníková, Martinice č.p.11, 769 01 Holešov 
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p.969, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932, Veveří, 602 00 Brno 2 
Lukáš Praţák, Jana Ţiţky č.p.1879, 765 02 Otrokovice 2 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p.333, Radlice, 150 00 Praha 5 
Zdeněk Kolář, Martinice č.p.10, 769 01 Holešov 
Jaromír Brázdil, Nábřeţí č.p.1358, 763 61 Napajedla 
Ludmila Brázdilová, Nábřeţí č.p.1358, 763 61 Napajedla 
Romana Doleţelová, Martinice č.p.18, 769 01 Holešov 
Libor Julínek, Martinice č.p.204, 769 01 Holešov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, Ţiţkov, 130 00 Praha 3 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí č.p.390, Nové Město, 128 00 
Praha 28 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 
Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Jaroslava Doleţelová, Martinice č.p.4, 769 01 Holešov 
Ing. Petr Omasta, Martinice č.p.58, 769 01 Holešov 
Monika Omastová, Martinice č.p.58, 769 01 Holešov 
Zdenka Marková, Martinice č.p.6, 769 01 Holešov 
Miloslav Dohnálek, Martinice č.p.33, 769 01 Holešov 
Marcela Dohnálková, Martinice č.p.33, 769 01 Holešov 
Stanislav Málek, Martinice č.p.14, 769 01 Holešov 
Dana Málková, Martinice č.p.14, 769 01 Holešov 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 01 Zlín 1 
Mgr. Dana Akritidisová, nám. Svobody č.p.832, 790 01 Jeseník 1 
Mgr. Jaromíra Večeřová, Uhlířská č.p.1577, 792 01 Bruntál 1 
Vladimír Horák, U Letiště č.p.1154, 769 01 Holešov 
Tomáš Vedra, Martinice č.p.8, 769 01 Holešov 
Zuzana Vedrová, Martinice č.p.8, 769 01 Holešov 
Naděţda Navrátilová, Martinice č.p.20, 769 01 Holešov 
Pavel Marek, Martinice č.p.31, 769 01 Holešov 
Dagmar Marková, Martinice č.p.31, 769 01 Holešov 
Blaţena Marková, Martinice č.p.31, 769 01 Holešov 
Renata Lišková, Martinice č.p.12, 769 01 Holešov 
Eva Kunderová, Martinice č.p.29, 769 01 Holešov 
Zdeněk Bezděčík, Martinice č.p.23, 769 01 Holešov 
Iveta Šlancarová, Martinice č.p.9, 769 01 Holešov 
Marie Rektoříková, Martinice č.p.9, 769 01 Holešov 
Josef Kutra, Martinice č.p.172, 769 01 Holešov 
František Sovadina, Martinice č.p.163, 769 01 Holešov 
Zdeňka Sovadinová, Martinice č.p.163, 769 01 Holešov 
Petr Cigánek, Martinice č.p.13, 769 01 Holešov 
Marie Cigánková, Martinice č.p.13, 769 01 Holešov 
Drahuše Szymusiková, Lesná č.p.2, 600 00 Brno 
Martin Odstrčil, Martinice č.p.62, 769 01 Holešov 
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Hana Foukalová, Martinice č.p.28, 769 01 Holešov 
Františka Lišková, Martinice č.p.28, 769 01 Holešov 
Jan Doleţel, Martinice č.p.25, 769 01 Holešov 
Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p.3218, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Alois Kaulinec, Josefa Kavky č.p.3112, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 
Ivana Kaulincová, Josefa Kavky č.p.3112, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 
František Jordán, Martinice č.p.2, 769 01 Holešov 
Milada Jordánová, Martinice č.p.2, 769 01 Holešov 
Josef Petráš, Martinice č.p.19, 769 01 Holešov 
Marie Petrášová, Martinice č.p.19, 769 01 Holešov 
Ladislav Chramosta, Martinice č.p.148, 769 01 Holešov 
Irena Chramostová, Martinice č.p.148, 769 01 Holešov 
František Soukup, Martinice č.p.34, 769 01 Holešov 
Svatoslav Kutra, Martinice č.p.32, 769 01 Holešov 
Jana Kutrová, Martinice č.p.32, 769 01 Holešov 
Karel Kutra, Martinice č.p.144, 769 01 Holešov 
Pavel Chmelař, Martinice č.p.24, 769 01 Holešov 
Marie Chmelařová, Martinice č.p.24, 769 01 Holešov 
Zdeňka Svačinová, Martinice č.p.50, 769 01 Holešov 
Air Bank a.s., Evropská č.p.2690, Dejvice, 160 00 Praha 6 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 01 Kroměříţ 1 
 
Dle § 85 odst.2 a) stavebního zákona  (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 
správního řádu) 
Osoby, které nejsou známy- dědicové po zemřelém Zdeňkovi Svačinovi, posledně bytem Martinice 
č.p.50, 769 01 Holešov 
 
Dle § 85 odst.2 b) stavebního zákona  (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno na pozemcích: pozemková parcela 
číslo 96/2, 313, 374/2, 597, stavební parcela číslo 45/2, 50 v katastrálním území Martinice u Holešova 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor VRŢP, oddělení ţivotního prostředí, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932, Veveří, 602 00 Brno 2 
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obecní úřad Martinice, Martinice č.p.16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq 
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