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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a
stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. d/ 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 03.07.2018 podal
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
kterou zastupuje M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice
(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

„Hrušovany u B., rozš.VN,DTS,NN, zahrádky“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1279/59 (ostatní plocha), parc. č. 1279/60 (ostatní plocha), parc.
č. 1279/78 (ostatní plocha), parc. č. 1279/79 (ostatní plocha), parc. č. 1321/1 (ostatní plocha), parc. č.
1321/7 (ostatní plocha), parc. č. 1321/15 (ostatní plocha), parc. č. 1337 (ostatní plocha), parc. č. 1338
(zahrada), parc. č. 1339/1 (orná půda), parc. č. 1339/2 (vinice), parc. č. 1340/1 (orná půda), parc. č.
1340/7 (orná půda), parc. č. 1340/8 (orná půda), parc. č. 1354 (orná půda), parc. č. 1355 (orná půda),
parc. č. 1356/1 (orná půda), parc. č. 1357/1 (zahrada), parc. č. 1374 (orná půda), parc. č. 1375 (orná
půda), parc. č. 1376/1 (vinice), parc. č. 1381/1 (ostatní plocha), parc. č. 1382/5 (ostatní plocha), parc. č.
1382/6 (ostatní plocha), parc. č. 1382/7 (ostatní plocha), parc. č. 1382/8 (ostatní plocha), parc. č. 1382/9
(ostatní plocha), parc. č. 1382/10 (ostatní plocha), parc. č. 1382/11 (ostatní plocha), parc. č. 1382/12
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(ostatní plocha), parc. č. 1382/13 (ostatní plocha), parc. č. 1382/14 (ostatní plocha), parc. č. 1382/15
(ostatní plocha), parc. č. 1382/16 (ostatní plocha), parc. č. 1382/17 (ostatní plocha), parc. č. 1382/18
(ostatní plocha), parc. č. 1382/19 (ostatní plocha), parc. č. 1382/20 (ostatní plocha), parc. č. 1382/21
(ostatní plocha), parc. č. 1382/23 (ostatní plocha), parc. č. 1382/24 (ostatní plocha), parc. č. 1382/25
(ostatní plocha), parc. č. 1407/12 (ostatní plocha), parc. č. 1408/6 (ostatní plocha), parc. č. 1408/8 (ostatní
plocha), parc. č. 1409/2 (ostatní plocha), parc. č. 1409/21 (ostatní plocha) v katastrálním území
Hrušovany u Brna.
Popis a umístění stavby:
Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nové části distribuční soustavy elektrické energie. Jedná se o liniovou
stavbu nadzemního vedení VN včetně sloupů, které bude zakončeno v nové DTS. Z nové sloupové
trafostanice bude vyveden nový kabel NN, do zahrádkové oblasti k jednotlivým smyčkovacím skříním.
Zemní kabel NN povede souběžně se stávající nezpevněnou prašnou cestou. Celková délka trasy nového
vedení VN je cca 609 m. Celková délka trasy nového vedení NN je cca 710 m.
SO01 Vedení VN a trafostanice
Dojde k výměně stávajícího podpěrného bodu č. 25 (sloup JB 10,5/20), který bude vyměněn za
sloup DB 10,5/10 kN. Sloup bude osazen konzolou PAŘÁT III ROHOVÁ a konzolou odbočnou šikmou. Dále dojde k výstavbě tří nových podpěrných bodů (sloupů). První sloup 10,5/6 kN s označením
(č. 1), bude umístěn na pozemku par. č. 1408/6, jenž bude osazen konzolou PAŘÁT III NOSNÁ. Druhý
sloup 10,5/6 kN s označením (č. 2), bude umístěn na pozemku par. č. 1321/7, jenž bude osazen konzolou
PAŘÁT III NOSNÁ. Třetí sloup 10,5/6 kN s označením (č. 3), bude umístěn na pozemku par. č. 1321/15,
jenž bude osazen novým rovinným růžkovým úsekovým odpínačem s označením "US3 (BO3587)".
Ekvipotenciální kruhy budou připojeny ve 4 místech dle výkresu F1 k zemnícím tyčím délky 1,5 m. Na
pozemku par. č. 1407/12 a 1381/1 bude usazena nová TS Zahrádky (704088) na EPV 10,5/15 kN vedle
polní cesty. Svod mezi NN stranou transformátoru a NN rozváděčem RST bude proveden kabelem
CYKY 4x150. Trafostanice bude zemněna pomocí upravených ekvipotenciálních kruhů. Ekvipotenciální
kruhy budou připojeny ve 4 místech dle výkresu F1 k zemnícím tyčím délky 1,5 m.
Na podpěrném bodě č. 25 dojde k vývodu nového venkovního vedení přes odbočnou - šikmou
konzolu, které bude vedeno přes jednotlivé podpěrné body až k TS Hrušovany Zahrádky. Tento objekt
bude umístěn na par. č. 1408/6, 1409/2, 1321/1, 1321/7, 1321/15, 1409/21, 1408/8, 1407/12, 1382/25,
1381/1.
SO02 Kabelového vedení NN
Kabelové vedení začíná v trafostanici v rozváděči NN, na pozemku par. č. 1407/12 a 1381/1. Po
vyvedení z TS Zahrádky (704088) bude kabel NAYY 4x150 veden ve volném terénu po pozemcích par.
č. 1382/25 a 1382/20 podél nezpevněné cesty směrem k první smyčkovací skříni SS300/NK č. 1. Kabel
zde bude smyčkován a veden dále ve volném terénu po pozemcích par. č. 1382/20, 1382/19, 1382/18
podél nezpevněné polní cesty ke smyčkovací skříní SS300/NK č. 2. Kabel zde bude smyčkován a veden
přes pozemky par. č. 1382/18, 1375, 1374, 1382/14, 1382/24, 1382/17, 1382/16, 1382/12, 1382/13,
1382/15 do nové smyčkovací skříně SS100/NK č. 3. Kabel bude veden podél nezpevněné prašné cesty.
Kabel NAYY 4x150 ve skříni bude smyčkován a veden ve volném terénu podél polní cesty po pozemcích
par. č. 1382/15, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1355 do nové smyčkovací skříně SS300/NK č. 4. Skříň bude
umístěna na hraně pozemků par. č. 1355 a 1354. Ve skříni bude kabel smyčkován a veden ve volném
terénu do podél nezpevněné prašné cesty a plotu po pozemcích par. č. 1355, 1354, 1382/8, 1382/23,
1382/7, 1382/6, 1382/5, 1382/21, 1339/2, 1337, 1339/1 do nové rozpojovací skříně SR744/NK
(R742403). Ze skříně budou vyvedeny dva kabely. První vývod kabelem NAYY 4x50 bude veden ve
stejném výkopu s kabelem NAYY 4x150 a následně veden přes prašnou cestu k nové rozpojovací skříni
SS300/NK č. 5. Kabel bude veden po pozemcích par. č. 1339/1, 1337 a 1340/7 do nové smyčkovací
skříně SS300/NK č. 5.
Druhý kabelový vývod NAYY 4x150 z rozpojovací skříně SR744/NK (R742403) bude veden
podél nezpevněné polní cesty a plotu po pozemcích par. č. 1339/1, 1340/7, 1340/8, 1340/1, 1337, 1338 do
nové smyčkovací skříně SS300/NK č. 6, která bude umístěna v plotu. Skříň bude umístěna v druhém dílci
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plotu pod příjezdovou bránou. Kabel NAYY 4x150 bude smyčkován a veden dál po pozemcích 1338,
1279/79, 1279/78, 1356/1, 1357/1 do nové smyčkovací skříně SS300/NK č. 7. Ve skříni bude kabel
smyčkován a veden podél prašné cesty po pozemcích par. č. 1357/1, 1279/60, 1279/59, 1376/1 do nové
smyčkovací skříně SS300/NK č. 8. V celé trase bude kabel NN uložen v chráničce, z důvodu blízké polní
cesty a průjezdu těžkých strojů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení VN neizolované má ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo vznikne na
pozemcích parc.č. 1408/5, 1409/20, 1408/7, 1407/15, 1320/633, 1381/2, 1363, 1374, 1371, 1361/1, 1360,
1358, 1349, 1348, 1333/1, 1333/2, 1338, 1343, 1344, 1351, 1352, 1356/1, 1279/61.
Situace umístění stavby:
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II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a
stavebního úřadu uvedené v komplexním vyjádření zn. OZP/20967/2015/VK ze dne 11.01.2016:
- V případě, že stavební práce budou prováděny v blízkosti dřevin, požadujeme, aby bylo
postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích (stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením,
výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně, pokud dojde k obnažení nebo přetržení
kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám.). Na základě § 5a,
odst. 5 zákona je každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí,
povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým
proudem tj. v tomto případě se jedná o použití konzoly Pařát III a dosedací tyče pro ptáky.
- Na základě předložené dokumentace dojde k záboru zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).
Během realizace záměru budou dodrženy zásady ochrany ZPF dle zákona a po dokončení
realizace bude veškerý dotčený zemědělský půdní fond uveden do původního stavu, aby mohl být
nadále zemědělsky obhospodařován. V případě, že dojde k dočasnému záboru ZPF po dobu kratší
než jeden rok včetně uvedení pozemků do původního stavu, je dle § 9 odst. 2 písm. d zákona,
stavebník povinen oznámit nezemědělské užívání zemědělské půdy příslušnému orgánu ochrany
ZPF 15 dnů před zahájením stavby. V případě záboru delšího než jeden rok je nutno zažádat o
souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona.
3. Budou dodrženy podmínky z vyjádření E.ON Distribuce, a.s., pod zn. č. S40325-27014864 ze
dne 24.06.2020:
- V ochranných pásmech( dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřené dodrženy podmínky dle ustanovení § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
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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
zahájení prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy
provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů
zaměstnanců ECD Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email:
milan.novotny@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 ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN normám.
Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) 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.
Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení, bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení, 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, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení
110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavbu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

4. Budou dodrženy podmínky z vyjádření WIS Energo Ledce Sever s.r.o. ze dne 15.6.2020:
-

Před započetím výstavby žádáme o geodetické vytyčení vedení VN pro fotovoltaickou elektrárnu
Ledce a dodržen ochranného pásma pro kabelové vedení VN. Upozorňujeme na nebezpečí
poškození tohoto kabelu při použití a přejezdech těžké techniky.
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Tři dny před zahájením prací nás informujte na našem servisním emailu
opertor@photoenergy.com a pavel.smital@wisgroup.cz o započetí práce na vedení a vytyčení
kabelu VN v našem vlastnictví.

5. Podle § 119 stavebního zákona lze výše uvedenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
Odůvodnění:
Dne 03.07.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
byl žadatel vyzván k doplnění č.j. OZPSU/12292/2018-2 dne 31.7.2018. Dne 8.8.2018 byla žádost
doplněna ( č.j. OZPSU/14355/2018). Stavební úřad zjistil, že jeden z účastníků zemřel, proto vyzval
oprávněného notáře ke sdělení informací k dědici (OZPSU/12292/2018-4), tato informace nebyla
stavebnímu úřadu opakovaně poskytnuta ( č.j. OZPSU/15925/2018, OZSPU/529/2019). Stavební úřad
dne 28.3.2019 obdržel informaci o okruhu dědiců ( č.j. OZPSU/6368/2019). Dne 15.5.2019 stavební úřad
obdržel aktualizované vyjádření správce sítě a závazné stanovisko ( ZS dle § 96b SZ) odboru životního
prostředí a stavební úřad.
Dne 17.5.2019 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.
Po doručení oznámení zahájení řízení účastníkům dle §85 odst. 2 písm.a) SZ – vlastníkům pozemků
parc.č. 1382/12 a 1382/23 bylo zjištěno že tyto osoby zemřeli nebo nejsou známy. Stavební úřad, proto
vyzval dne 20.08.2019 (č.j.OSZPU/12292/2018-17) oprávněného notáře ke sdělení informací k okruhu
dědiců po vlastníkovi parc.č. 1382/23, ten předal věc Okresnímu soudu Brnu – venkov. Dne 15.09.2020
(č.j. MZi-OZSPU 16452/2020) byl stavebnímu úřadu sdělen Okresním soudem Brno – venkov okruh
dědiců po tomto vlastníkovi. Dne 2.10.2020 (č.j. OZPSU/12292/2018-22) stavební úřad stanovil
opatrovníka neznámé osobě – dědicům po zemřelém vlastníkovi pozemku parc.č. 1382/23. Dne
14.10.2020 ( č.j. OZPSU/12292/2018-24) ustanovil stavební úřad opatrovníka neznámé osobě – dědicům
po zemřelém vlastníkovi pozemku parc.č. 1382/12.
Dne 05.11.2020 (č.j. OZSPU/12292/2018-25)bylo ustanoveným opatrovníkům a nově zjištěným
účastníkům územního řízení dle § 85 odst.2 písm. a) SZ oznámeno zahájení územního řízení a byla jim
dána možnost uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení uplatnit své námitky.
Dne 16.12.2020 (č.j.OZSPU/12292/2018-26) byla účastníkům územního řízení oznámena výzva k
seznámení se s podklady rozhodnutí. K podání připomínek jim byla stanovena lhůta do 10 dnů od
doručení výzvy k seznámení se s podklady rozhodnutí.
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.
Posouzení záměru žadatele dle §90 stavebního zákona:
Odst. 1 písm. a) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území
Předmětný záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu – jedná se o záměr umisťovaný do ploch
dopravní infrastruktury, ploch systému sídelní zeleně, ploch zemědělských, ploch smíšených
nezastavěného území při splnění požadavků plynoucích z ust. § 9, 14, 17 vyhl. č. 501/2006 Sb, o
obecných požadavcích na využívání území.
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Odst.1 písm. d), e) soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nové části distribuční soustavy elektrické energie. Jedná se o liniovou
stavbu nadzemního vedení VN a podzemního vedení NN. Stavba se z části nachází v nezastavěném
území obce Hrušovany u Brna. Podmínky správců technické infrastruktury jsou zahrnuty v části III.
Podmínky pro umístění a provedení stavby.
Odst. 1 písm. c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky,
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto
zákona, popřípadě s výsledem řešení rozporů.
Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nové části distribuční soustavy elektrické energie. Jedná se o liniovou
stavbu nadzemního vedení VN a podzemního vedení NN. Stavba se z části nachází v nezastavěném
území obce Hrušovany u Brna. Na části předmětného území je stanoven dobývací prostor Hrušovany I.
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. (účinný ke dni 31.12.2017) § 86 odst. 3 stanoví, že k žádosti nemusejí
být doloženy všechny souhlasy/ smlouvy vlastníků pozemků na kterých se záměr umisťuje, protože se
jedná o stavbu, kvůli, které lze pozemky vyvlastnit.
Dle§ 3 odst.2 zákona č. 458/2000 Sb. se přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce
plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro
provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném
zájmu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy,
zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému
tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o
vyvlastnění.
A dle zákona č. 458/2000 Sb (účinného ke dni 31.12.2017) §2 odst. 2, písm. a) bod 1. se distribuční
soustavou rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných
vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí
0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny
na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
Stanoviska sdělili:
- MŽP, č.j. MZP/2018/560/564 z 16.3.2018
- KRÚ JmK, OŽP, č.j. JMK 31 567/2018, z 28.2.2018
- KRÚ JMK, OŽP, spis. Zn. S-JMK 45623/2018 OŽP/ Rich ze dne 18.4.2018
- KRÚ JMK, OŽP, sp.zn.S-JMK 69 550/2018/OŽP z 13.6.2018
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. OZP/20967/2015/VK ze dne 11.01.2016
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. OZPSU/7576/2019/KG ze dne 15.05.2019
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. OZPSU/7683/2019/KV ze dne 24.04.2019
- Obec Hrušovany u Brna, stanovisko č.j. 1626/2015 ze dne 3.12.2015
- OBÚ, č.j. SBS 23889/2019/OBÚ-01/1 ze dne 10.7.2019
- HZS JmK, ev.č. HSBM-71-42-31/1-OPST-20158 ze dne 17.12.2015
- E.ON Distribuce,a.s., S40325-27014864 ze dne 24.06.2020
- WIS Energo Ledce Sever s.r.o., ze dne 15.06.2020
Stavební úřad dal na vědomí zahájení územního řízení na předmětný záměr Obvodnímu báňskému úřadu.
Obvodní báňský úřad vydal stanovisko (č.j SBS 23889/2019/OBÚ-01/, ze dne 10.7.2019) dle § 19
odst.1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko se vydává k projednání s
orgánem kraje v přenesené působnosti, který vydává závazné stanovisko k umístění staveb a zařízení v
chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním (dle § 19odst. 1 zákona č. 44/19988 Sb. ve
znění pozdějších předpisů). Obvodní báňský úřad není dotčeným orgánem v tomto územním řízení.
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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.
Odst. 2 stavení úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního
plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle §96b, stavební
úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního
povolení nebo souhlasu s provedení ohlášeného stavebního záměru.
Bylo vydáno závazné stanovisko dle §96b, č.j. OZPSU/7683/2019/KV ze dne 24.04.2019.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
-

Podle § 85, odst. 1, písm. a) SZ – žadatel


-

Podle § 85, odst. 1, písm. b) SZ – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.


-

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

Podle § 85, odst. 2, písm. a) SZ – vlastník pozemku, nebo stavby, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě
 Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna- vlastník pozemků parc.č.
1279,78, 1337, 1340/7, 1340/8 v k. ú. Hrušovany u Brna
 EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno – vlastník TI
 Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 – příslušný hospodařit
s majetkem státu s pozemky parc. č. 1321/1, 1321/15, 1382/17, 1382/20, 1382/25, 1407/12,
1409/2, 1409/21, k. ú. Hrušovany u Brna
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 –
příslušný hospodařit s majetkem státu s pozemky parc. č., 1408/6, 1408/8 k. ú. Hrušovany u Brna
 WIS Energo Ledce Sever s.r.o.,K transformátoru č.p. 1169/9, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
- vlastník TI
 NC Trans, spol. s r.o., Tyršova č.p. 549, 664 62 Hrušovany u Brna- vlastník pozemku parc.č.
1321/7 v k. ú. Hrušovany u Brna
 České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská č.p. 34/41, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96vlastník pozemku parc.č. 1382/19 v k. ú. Hrušovany u Brna
 Eva Cupalová, Běloveská č.p. 1600, 547 01 Náchod 1- vlastník pozemku parc.č. 1382/18 v k. ú.
Hrušovany u Brna
 Ing. Karel Malý, Belgická č.p. 4110/7, 796 04 Prostějov 4 - vlastník pozemku parc.č. 1375 v k.
ú. Hrušovany u Brna
 Jaroslav Karban, Žižkova č.p. 624, 664 62 Hrušovany u Brna - vlastník pozemku parc.č. 1374,
1382/14 v k. ú. Hrušovany u Brna
 SJM Jaroslav Karban a Markéta Karbanová, Žižkova č.p. 624, 664 62 Hrušovany u Brna
Brna – spoluvlastníci pozemku parc. č. 1382/24, k. ú. Hrušovany u Brna
 Ing. Josef Rotter, Malinovského č.p. 367, 664 62 Hrušovany u Brna - vlastník pozemku parc.č.
1382/13 v k. ú. Hrušovany u Brna
 Petr Pěkný, Ulička č.p. 831/1, Kohoutovice, 623 00 Brno 23 - vlastník pozemků parc.č. 1382/15,
1382/16, 1382/21, 2/8 vlastník pozemku parc.č. 1382/11 a ½ vlastník pozemku parc č. 1382/8 v
k. ú. Hrušovany u Brna
 Vojtěch Dofek, Viniční č.p. 485, 664 62 Hrušovany u Brna- 2/8 vlastník pozemku parc.č.
1382/11 v k. ú. Hrušovany u Brna
 Michal Povolný, Sídliště č.p. 522, 664 62 Hrušovany u Brna – ¼ vlastník pozemku parc.č.
1382/11v k. ú. Hrušovany u Brna
 Vít Veis, Příční č.p. 414, 664 62 Hrušovany u Brna – ¼ vlastník pozemku parc.č. 1382/11 v k. ú.
Hrušovany u Brna
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Jindřich Táborský, Sportovní č.p. 356, Vojkovice, 667 01 Židlochovice – ½ vlastník pozemku
parc.č. 1382/10 v k. ú. Hrušovany u Brna
Miroslav Táborský, Masarykova č.p. 143, 664 62 Hrušovany u Brna – ½ vlastník pozemku
parc.č. 1382/10 v k. ú. Hrušovany u Brna
SJM Ing. Jiří Karban a Anděla Karbanová, Jízdárenská č.p. 588, 664 62 Hrušovany u Brna –
spoluvlastníci pozemku parc. č. 1382/9, k. ú. Hrušovany u Brna
Pavel Vrba, sídl. Družba č.p. 660, 667 01 Židlochovice - vlastník pozemku parc.č. 1355, 1356/1
v k. ú. Hrušovany u Brna
SJM Ivo Plaček a Romana Plačková, Kozlov č.p. 142, 588 21 Velký Beranov – spoluvlastníci
pozemku parc. č. 1354, k. ú. Hrušovany u Brna
Jarmila Křižáková, Jiráskova č.p. 494, 664 61 Rajhrad – ½ vlastník pozemku parc.č. 1382/8 v k.
ú. Hrušovany u Brna
Ing. Jiří Kolegar, Bellova č.p. 381/7, Kohoutovice, 623 00 Brno 23 - vlastník pozemku parc.č.
1382/7 v k. ú. Hrušovany u Brna
Tomáš Kolegar, U Dálnice č.p. 206, 664 81 Ostrovačice - vlastník pozemku parc.č. 1382/6 v k.
ú. Hrušovany u Brna
Zdeňka Kolegarová, Masarykova č.p. 70, 664 62 Hrušovany u Brna - vlastník pozemku parc.č.
1382/5 v k. ú. Hrušovany u Brna
Jiří Kolegar, Jezuitská č.p. 13/11, Brno-město, 602 00 Brno 2 – ½ vlastník pozemku parc.č.
1339/2 v k. ú. Hrušovany u Brna
Hana Dvořáková, Oblá č.p. 463/54, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34 – ½ vlastník pozemku
parc.č. 1339/2 v k. ú. Hrušovany u Brna
Jiří Král, Havlíčkova č.p. 116, 664 62 Hrušovany u Brna - vlastník pozemku parc.č. 1339/1 v k.
ú. Hrušovany u Brna
Jaroslav Novák, Unkovice č.p. 150, 664 63 Žabčice - vlastník pozemku parc.č. 1338, 1340/1 v k.
ú. Hrušovany u Brna
SJM Josef Wagner a Jiřina Wagnerová, Loosova č.p. 212, 664 62 Hrušovany u Brna –
spoluvlastníci pozemku parc. č. 1279/79, k. ú. Hrušovany u Brna
VITACREDIT s.r.o., Selské nám. č.p. 9/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9 – vlastník jiného
věcného práva k pozemku parc.č. 1279/79 v k. ú. Hrušovany u Brna
SJM František Zoubek a Iveta Zoubková, Žižkova č.p. 618, 664 62 Hrušovany u Brna –
spoluvlastníci pozemku parc. č. 1357/1, k. ú. Hrušovany u Brna
Jan Doležal, Havlíčkova č.p. 442, 664 62 Hrušovany u Brna – ½ vlastník pozemku parc.č.
1279/59 v k. ú. Hrušovany u Brna
Božena Fňukalová, Tyršova č.p. 267, 664 62 Hrušovany u Brna – ½ vlastník pozemku parc.č.
1279/59 v k. ú. Hrušovany u Brna
Oldřich Grepl, Žižkova č.p. 542, 664 62 Hrušovany u Brna – vlastník pozemku parc.č. 1376/1 v
k. ú. Hrušovany u Brna
Jana Kosevová, Na Lázních č.p. 600, 664 56 Blučina – vlastník pozemku parc.č. 1279/60 v k. ú.
Hrušovany u Brna
Xella CZ, s.r.o., Vodní č.p. 550, 664 62 Hrušovany u Brna– vlastník pozemku parc.č. 1279/60
v k.ú. Hrušovany u Brna.
Marcel Dvořák, Vodní č.p. 471, 664 62 Hrušovany u Brna – vlastník pozemku parc.č. 1381/1 v
k. ú. Hrušovany u Brna
Michal Virág, Přední č.p. 991/3c, 618 00 Brno – opatrovník dle § 32 odst.2 písm.e) zákona č.
500/2004 Sb.v platném znění neznámé osobě – dědicům po zemřelém vlastníkovi stavbou
dotčeného pozemku parc.č. 1382/23 v k.ú. Hrušovany u Brna
Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna-– opatrovník dle § 32 odst.2
písm.e) zákona č. 500/2004 Sb.v platném znění neznámé osobě – dědicům po zemřelém
vlastníkovi stavbou dotčeného pozemku parc.č. 1382/12 v k.ú. Hrušovany u Brna

Podle § 85, odst. 2, písm. b) SZ – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno
parc. č. 1279/58, 1279/61, 1279/62, 1279/77, 1311/40, 1311/41, 1311/43, 1311/45, 1311/46, 1311/47,
1311/48, 1311/49, 1311/50, 1311/51, 1311/52, 1311/53, 1313/42, 1320/632, 1320/663, 1321/12,
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1333/1, 1333/2, 1340/2, 1340/3, 1340/5, 1340/6, 1341, 1343, 1344, 1348, 1349, 1351, 1352, 1358,
1359, 1360, 1361/1, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1371, 1372, 1376/2,
1377/1, 1379/2, 1381/2, 1382/22, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391/4, 1392,
1394, 1395, 1399, 1400, 1401/1, 1403/2, 1404, 1406, 1407/7, 1407/14, 1407/15, 1408/5, 1408/7,
1409/20, 1541/22 v katastrálním území Hrušovany u Brna
III.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

A) Dne 24.05.2019 podal účastník České štěrkopísky spol. s.r.o., prostřednictvím zastoupení advokátní
kanceláře Stránský & partneři písemné námitky evidované pod č.j. OZPSU/10329/2019:
Účastník územního řízení nesouhlasí s umístěním předmětné stavby na pozemku parc.č. 1382/19 a
v sousedství pozemku parc.č. 1384 v k.ú. Hrušovany u Brna, které jsou v jeho vlastnictví a
navrhuje, aby podaná žádost byla zamítnuta. Účastník je dále držitelem težebních práv
k dobývacím prostorům Hrušovany I (evid.č. 7 0933) a Hrušovany u Brna (evid. č. 7 0070).
Účastník tuto námitku zdůvodňuje takto:
Účastník je současným vlastníkem pozemku parc.č. 1382/19 v k.ú. Hrušovany u Brna na kterém má
být stavba také umístěna, a dále pak mimo jiné též pozemek parc.č. 1384 v k.ú. Hrušovany u Brna,
který sousedí s místem stavby a který tak bude rovněž přímo dotčen umístěním stavby. Účastník je též
držitelem mimo jiné i dobývacích prostorů ( a těžebních práv k nim náležejícím) Hrušovany I, evid č.
7 0933 a Hrušovany u Brna, evid. č. 7 0070 ( dále jen dobývací prostory), které jsou součástí
výhradního ložiska „Hrušovany u Brna“ a chráněného ložiskového území dle §16 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( dále jen horní zákon), které bylo stanoveno Městským
národním výborem v Židlochovicích a to jeho rozhodnutím č.j. Výst. 17/88-Su ze dne 23,.2.1988 (
dále jen CHLÚ). Uvedené dokládá přiloženými potvrzeními o zaevidování dobývacího prostoru,
vydaná státní báňskou správou, Obvodním báňským úřadem v Brně (jejich originály nám byly
uvedeným správním orgánem přímo zaslány), jakož i mapy ze Surovinového informačního systému se
zakreslením Dobývacích prostorů. Existence těchto Dobývacích prostorů, výhradního ložiska a
CHLÚ musí být ostatně Našemu úřadu známa i z vlastní činnosti. Uvedené je významné z důvodu, že
stavba má být umístěna právě v ploše Dobývacích prostorů, výhradního ložiska a CHLÚ.
Z uvedených důvodů je účastníkem řízení o umístění stavby.
Dle § 31 odst.1horního zákona je účastník oprávněn dobývat výhradní ložisko v dobývacím prostoru,
který mu byl stanoven, tedy i ve výše uvedených dobývacích prostorech. Podle § 10 odst. 1 písm. g)
horního zákona je pak účastník povinen pečovat o ochranu výhradního ložiska a současně zabezpečit
jeho hospodárné využívání ve smyslu §30 horního zákona. Řádné splnění této své zákonné povinnosti
nemůže účastník zabezpečit jiným způsobem, než podáním těchto námitek a projevením jeho
zásadního nesouhlasu s umístění stavby, což tímto účastník činí a to z dále uvedených důvodů.
1. Dle § 5 odst 1 a 2 horního zákona tvoří výhradní ložiska nerosné bohatství ve vlastnictví České
republiky. Podle § 30 odst. 1 horního zákona se musí výhradní ložiska využívat hospodárně.
Hospodárným využíváním výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání a úprava a zušlechťování
vydobytých nerostů podle zásad uvedených v §30 odst. 3 horního zákona, dle jehož písm. a) je při
využívání výhradních ložisek nutno zejména vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních
nerostů co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami.
Podle §33 odst.1 horního zákona jsou mimo jiné i správní orgány a další osoby povinny ve vzájemné
součinnosti řešit střety zájmů na využití výhradního ložiska a jiných zákonem chráněných zájmů , a
to při povinnosti navržení postupu, který umožní využití výhradního ložiska (při zabezpečení
nezbytné ochrany uvedených jiných zájmů). Stanovení dobývacího prostoru je podle § 27 odst. 6
horního zákona rozhodnutím o změně využití území a toto rozhodnutí je z hlediska využití území
závazné i pro orgány územního plánování, které jsou navíc podle § 15 horního zákona povinny volit
řešení, které je pro využití nerosného bohatství nejvýhodnější.
Jelikož se pod povrchem pozemků v dobývacích prostorech (pozemky, na kterých má být stavba
umístěna, nevyjímaje) nacházejí zásoby, má klientova těžební organizace podle § 30 odst. 3 písm. a)
horního zákona povinnosti je vydobýt. Jakékoliv využití pozemků v dobývacích prostorech, kterým by
mohli dojít ke znemožnění nebo omezení vydobytí zásob výhradního ložiska, by bylo porušením výše
uvedených povinností stanovených horním zákonem, a tedy činností nezákonnou.
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Výše uvedené je projevem zásady, že zájem na využívání nerosného bohatství je zájmem veřejným,
přičemž naplněním veřejného zájmu státu na řádném využívání nerosného bohatství je i hornická
činnosti organizací prováděná v rámci jejich podnikatelské činnosti (rozsudek Nejvyššího správního
soudu č.j. 4As 68/2008-138, Sbírka rozhodnutí NSS č. 4/2011). Navrhované umístění stavby realizaci
tohoto veřejného zájmu znemožňuje (či přinejmenším ztěžuje) a ohrožuje tím zájem na využívání
nerostného bohatství státu.
2. Předmětné území je rovněž součástí stanoveného CHLÚ. Dle § 16 odst.1 horního zákona zajišťuje
chráněné ložiskové území ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání,
přičemž dle § 16 odst.2 horního zákona se jedná o území, ne kterém stavby a zřízení, které nesouvisí
s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska. Pro
tuto věc je podstatné, že stavba nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, tedy by mohla znemožnit
nebo ztížit jeho dobývání.
Ust. §18 a 19 horního zákona pak upravují omezení některých činností a umisťování staveb a
zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, a které
nelze zřizovat či umisťovat bez závazného stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona,
vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění,
popřípadě provedení stavby nebo zařízení (účastníkovi není známi, jestli toto závazné stanovisko
bylo ohledně umístění stavby vydáno).
Dle §18 odst.2 horního zákona lze ve CHLÚ umístit jakoukoliv stavbu či zařízení nesouvisející
s dobýváním výhradního ložiska jen tehdy, jestliže je to nezbytné v zákonem chráněném obecném
zájmu, přičemž je třeba dbát, aby se narušilo do nejméně využití nerostného bohatství. Jelikož
umístění Stavby není nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu, a je způsobilé nerušit využití
nerostného bohatství, není vydání předmětného územního rozhodnutí možné bez porušení horního
zákona.
3. K uvedenému zbývá dodat, že pokud je účelem umístění stavby zajištění dodávek elektrické energie
do zahradních chatek a přístřešků v dané oblasti, tak i ty zde byly vystavěny v rozporu s výše
uvedenými ustanoveními horního zákona, tedy jde o objekty zde se vyskytující protiprávně, a
umístění předmětné stavby by tak mohlo sloužit k jejich legalizaci a dalšímu ztížení či dokonce
úplnému vyloučení hospodárného využívání nerostného bohatství státu.
Součástí podání je:
-plná moc advokáta
-Potvrzení o zaevidování dobývacího prostoru Hrušovany I, vydáno státní báňskou správou, Obvodním báňským úřadem v Brně
dne 3.8.2010, č.j.24989/2010/02
-Potvrzení o zaevidování dobývacího prostoru Hrušovany u Brna, vydáno státní báňskou správou, Obvodním báňským úřadem
v Brně dne 3.8.2010, č.j.24989/2010/01
- Výřez mapy ze Surovinového informačního systému se zakreslením dobývacího prostoru Hrušovany I
- Výřez mapy ze Surovinového informačního systému se zakreslením dobývacího prostoru Hrušovany u Brna

Námitky, uplatněné společností České štěrkopísky spol. s r.o. ze dne 24.05.2019 zaregistrované pod
č.j. OZPSU/10329/2019 stavební úřad posoudil jako nedůvodné.
B) Dne 06.06.2019 podala Eva Cupalová písemné námitky evidované pod č.j. OZPSU/11232/2019
(účastník podal dne 05.06. námitky pod č.j. OZPSU/11112/2019, tyto byly nahrazeny dne 06.06.2019
č.j. OZPSU/11232/2019 novými):
Účastnice územního řízení nesouhlasí s umístěním předmětné stavby na pozemku parc.č. 1382/18
v k.ú. Hrušovany u Brna, který je v jejím vlastnictví.
Účastnice tuto námitku zdůvodňuje tím, že stavebník zastoupený společností M Plus elektro s.r.o. s ní
opakovaně jednal o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kdy nicméně
nabídl za zřízení věcného břemene neadekvátní částku 500 Kč a neakceptoval mnou požadovanou
částku 10 000 Kč, která odpovídá hodnotě věcného břemene v případech, kdy cenu nelze zjistit
z ročního užitku předmětného věcného břemene. Stavebníkovi jsem nabídla i odprodej mého
pozemku za tržní cenu určenou znaleckým posudkem, což bylo rovněž odmítnuto.
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V situaci, kdy stavebník odmítl jak můj pozemek odkoupit, tak i odmítl za požadované věcné břemeno
uhradit cenu v souladu s ustanovením 16b odst. 5 z č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, v platném znění, nesouhlasím s tím, aby na mém pozemku byla předmětná stavba
zřízena.
Námitky, uplatněné Evou Cupalovou ze dne 06.06.2019 zaregistrované pod č.j. OZPSU/11232/2019
stavební úřad posoudil jako nedůvodné.
Vypořádání s návrhy a námitkami A):
1. Zdůvodnění z hlediska §30 horního zákona obsahuje odůvodnění souhlasného závazného stanoviska
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí ze dne 18.4.2018 , sp. Zn S-JMK
45623/2018 OŽP/Rich.:
Krajský úřad dne 13.4 2018 obdržel od Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII
doplňující informace ( č.j. MZP/2018/560/722 ze dne 12.04.2018. MŽP, OVSS VII sděluje, že dle aktuální
veze Surovinového informačního systému SurIS) a z předložené projektové dokumentace je patrné, že
předmětná stavba částečně zasahuje do DP Hrušovany u Brna a Hrušovany u Brna I, avšak nekoliduje
s žádnou plochou výhradního ložiska, resp. se v místě stavby nenachází žádné evidované zásoby
vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů. Stavbou, proto nemůže být fyzicky ani finančně ztíženo nebo
znemožněno hospodárné využití výhradního ložiska dle ustanovení § 30 zákona.
Krajský úřad se ztotožňuje s názorem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII,
že umístění navrhované liniové stavby v okrajové části DP, souběžně se stávající polní cestou, zcela mimo
bloky vyhodnocených zásob vyhrazených i nevyhrazených nerostů, nemůže dojít k přímému ohrožení či
znemožnění dobývání výhradního ložiska. Vzhledem k charakteru stavby a způsobu těžby štěrkopísků a
živcové suroviny v zájmové oblasti, je dle krajského úřadu možné vyloučit i nepřímé ohrožení zásob
výhradního ložiska, tj. realizace stavby nemůže v daném případě těžební organizaci dostat do situace, kdy
by z důvodu zajištění ochrany navrhovaného kabelového vedení byla nucena omezit těžbu, čímž by se
dostala do přímého rozporu s ustanovením § 30 zákona. Krajský úřad přihlédl rovněž ke skutečnosti, že
stavba je situována v již vytěžené oblasti, která je aktuálně intenzivně zemědělsky využívaná.
Soulad s § 15 horního zákona byl zajištěn úřadem územního plánování při pořizování územně plánovací
dokumentace- územní plán Hrušovany u Brna, který nabyl účinnosti dne 3.4.2019. Dle vydaného
závazného stanoviska ( č.j. OZSPU/7683/2019-2 ze dne 24.04.2019) dle § 96b stavebního zákona je
záměr přípustný a je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje
Jihomoravského kraje s územním plánem Hrušovany u Brna a cíly a úkoly územního plánování s § 18
odst. 5 stavebního zákona.
2. Žadatel dle § 19 odst. 2 horního zákona předložil k u místění stavby závazné stanovisko dle § 19 odst.
1 horního zákona pro umístění stavby, která nesouvisí s dobýváním v chráněném ložiskovém území.
Souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí bylo
vydáno dne 18.4.2018 pod Sp. Zn. S-JMK 45623/2018 OŽP/Rich.
Krajský úřad dne 13.4 2018 obdržel od Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII
doplňující informace ( č.j. MZP/2018/560/722 ze dne 12.04.2018. MŽP, OVSS VII sděluje, že dle aktuální
veze Surovinového informačního systému SurIS) az předložené projektové dokumentace je patrné, že
předmětná stavba částečně zasahuje do DP Hrušovany u Brna a Hrušovany u Brna I, avšak nekoliduje
s žádnou plochou výhradního ložiska, resp. se v místě stavby nenachází žádné evidované zásoby
vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů. Stavbou, proto nemůže být fyzicky ani finančně ztíženo nebo
znemožněno hospodárné využití výhradního ložiska dle ustanovení § 30 zákona.
Krajský úřad se ztotožňuje s názorem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII,
že umístění navrhované liniové stavby v okrajové části DP, souběžně se stávající polní cestou, zcela mimo
bloky vyhodnocených zásob vyhrazených i nevyhrazených nerostů, nemůže dojít k přímému ohrožení či
znemožnění dobývání výhradního ložiska. Vzhledem k charakteru stavby a způsobu těžby štěrkopísků a
živcové suroviny v zájmové oblasti, je dle krajského úřadu možné vyloučit i nepřímé ohrožení zásob
výhradního ložiska, tj. realizace stavby nemůže v daném případě těžební organizaci dostat do situace, kdy
b z důvodu zajištění ochrany navrhovaného kabelového vedení byla nucena omezit těžbu, čímž by se
dostala do přímého rozporu s ustanovením § 30 zákona. Krajský úřad přihlédl rovněž ke skutečnosti, že
stavba je situována v již vytěžené oblasti, která je aktuálně intenzivně zemědělsky využívaná.
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Znemožnění nebo ztížení dobývání výhradního ložiska dle § 16 odst. 2 horního zákona tedy umístěním
předmětné stavby není možné z důvodu toho, že se v místě stavby nenachází žádné evidované zásoby (viz
výše - odůvodnění stanoviska) vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů, které by mohly být dobývány.
Dle § 18 odst.2 horního zákona, jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu
nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je třeba dbát,
aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. Z výše citovaného odůvodnění závazného
stanoviska vyplývá, že navržená stavba nekoliduje s žádnou plochou výhradního ložiska, v místě stavby
se nenachází žádné evidované zásoby vyhrazených a nevyhrazených nerostů a jedná o vytěženou oblast.
Tyto skutečnosti vylučují, že by umístěním stavby bylo narušeno využití nerostného bohatství a omezení
těžby.
Dále uvádíme že předmětná stavba je stavbou dle §2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.
(účinného ke dni 1.1.2018) a (distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí
110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy,
a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k
zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné,
řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví
provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu).
Předmětná stavba je zřizována a provozována ve veřejném zájmu a pro tuto stavbu lze dle § 3 odst. 2
zákona č. 458/2000 Sb. vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o
vyvlastnění. (§3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. - přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a
distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu.
Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve
veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí
přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného
zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo
ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění)
3. Stavební úřad v předmětném územním řízení neřeší, zda stávající objekty, nacházející se v lokalitě jsou
pravomocně povoleny, zda v době svého vzniku vyžadovaly některou formu povolování z hlediska
stavebního zákona a jaké zákonné předpisy byly tehdy platné.
Možnost připojit tyto objekty k síti NN je žádným způsobem nelegalizuje. Protože se lokalita nachází
v nezastavěném území, téměř jakákoliv stavba a to i přípojka NN v této lokalitě bude podléhat územnímu
řízení se stanoviskem orgánu územního plánování dle §96b stavebního zákona, který posuzuje soulad
s územně plánovací dokumentací. Na stavby, které nesouvisí s dobýváním v dobývacím prostoru a
chráněném ložiskovém území bude vydáno stanovisko dle § 19 odst. 1 horního zákona.
Dále uvádíme že dle § 18 odst.5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u
uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Vypořádání s návrhy a námitkami B):
Výše uvedená námitka od vlastníka pozemku parc.č. 1382/18 v k.ú. Hrušovany u Brna, který je
účastníkem územního řízení dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona, byla podána ve lhůtě 15 dní od
doručení oznámení zahájení řezní( č.j. OZSPU12292/2018-8 ze dne 17.05.2019). Účastníkovi bylo
doručeno dne 29.05.2019.
Stavební úřad neřeší občansko-právní vztahy mezi účastníky řízení. Stavební úřad nemůže nařizovat výši
částky za zřízení věcného břemene nebo odkoupení pozemku, není k tomu věcně ani místně příslušný.
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Protože, se jedná o stavbu dle §2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb (účinného ke dni
1.1.2018) (distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s
výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a
zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění
distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví
provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu),
která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, lze dle § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.
vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. (§3 odst. 2 zákona
č. 458/2000 Sb. - přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování
plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k
vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu a liniové stavby
nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní
soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné
energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení
vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění)
Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb) Čl. 11 odst.4 stanoví, že vyvlastnění nebo nucené
omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Zákon č. 184/2006 Sb., v platném § 3-5 stanoví podmínky vyvlastnění, mezi které patří např.:
- vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný
zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.
- vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění
stanoveného zvláštním zákonem.
- veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.
IV.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Dne 05.01.2021 podal Ing. René Návrat písemné připomínky evidované pod č.j. MZi-OZSPU/236/2021:
1)Jako spolumajitel pozemku 1391/4 dle § 36 odst.3 správního řádu v termínu do 10 dní od vyvěšení
výzvy nesouhlasím se zaváděním změny z důvodu nesrozumitelnosti podkladů, nevysvětlení zkratek a
detailu stavebního záměru, jež by mohl mít neblahý dopad na můj majetek.
2)Také upozorňuji, že ve výzvě úplně chybí komu a jak se má v řízení uplatnit své právo vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Taktéž vyvěšení výzvy přes Vánoční svátky se mi zdá poněkud podezřelé.
Stavební úřad k výše uvedeným připomínkám uvádí:
Ad 1) Výše uvedená připomínka od spoluvlastníka pozemku parc.č. 1391/4 v k.ú. Hrušovany u Brna,
který je účastníkem územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, byla podána ve lhůtě 10
dní od doručení výzvy k seznámení s podklady rozhodnutí. Tato výzva byla doručována pro účastníky
řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Hrušovany u Brna a Městského
úřadu Židlochovice (č.j. OZSPU/12292/2018-26 doručeno dne 6.1.2021). Dle povahy připomínky se
jedná o námitku. Námitky bylo možno uplatňovat v době oznámení zahájen územního řízení (č.j.
OZSPU/12292/2018-, které obsahovalo stručný popis a umístění stavby (záměru, bylo vydáno dne
17.5.2019, doručeno veřejnou vyhláškou dne 8.6.2019. Námitky mohly být uplatněny do 21.6.2019.
Námitka nebyla uplatněna do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení územního řízení. Stavební
úřad k ní nepřihlíží.
Pozn: Dle dokumentace k územního řízení na výše uvedený záměr nebude na pozemku parc.č.1391/4
umístěno předmětné vedení NN, VN a trafostanice. Na pozemek parc.č. 1391/4 nebude zasahovat
budoucí ochranné pásmo podzemního vedení NN, které povede v sousedním pozemku parc.č. 1382/21 ve
vzdálenosti 1,6 m od hranice s parc.č. 1391/4.
Ad 2) Výzva k seznámení s podklady rozhodnutí byla vydána standartním způsobem v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.,
s uvedením místa, kde je možno nahlížet do spisu a podat připomínky.
Výzva k seznámení s podklady rozhodnutí byla vydána dne 13.12.2020 (č.j. OZPSU/12292/2018-26),
doručena veřejnou vyhláškou dne 6.1.2021 s možností podání připomínek do 16.1.2021. O možnost
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nahlížet do spisu účastník územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) spoluvlastník pozemku parc.č. 1391/4
neprojevil.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, podáním u zdejšího správního orgánu (Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a
stavebního úřadu, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice)
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. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Židlochovice
a na úřední desce Obecního úřadu Hrušovany u Brna.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístupem (elektronicky) zveřejněno: Od:……………………….Do:……………...

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. M Plus elektro s.r.o., IDDS: kpbjkjp
sídlo: Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
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2. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
3. Mgr. Tomáš Uherek, IDDS: 42bf28x
místo podnikání: Jandova č.p. 208/8, 190 00 Praha 9-Vysočany
zastoupení pro: České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská č.p. 34/41, 196 00 Praha
4. Obec Hrušovany u Brna, IDDS: f6fby7k
sídlo: Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna
5. Eva Cupalová, Běloveská č.p. 1600, 547 01 Náchod 1
6. Ing. Karel Malý, Belgická č.p. 4110/7, 796 04 Prostějov 4
7. Jaroslav Karban, Žižkova č.p. 624, 664 62 Hrušovany u Brna
8. Markéta Karbanová, Žižkova č.p. 624, 664 62 Hrušovany u Brna
9. Ing. Josef Rotter, Malinovského č.p. 367, 664 62 Hrušovany u Brna
10. ATELIER X, Architects & Engineers s.r.o., IDDS: nf98z76
sídlo: Holandská č.p. 878/2, Štýřice, 639 00 Brno 39
zastoupení pro: Petr Pěkný, Ulička č.p. 831/1, 623 00 Brno
11. Vojtěch Dofek, Viniční č.p. 485, 664 62 Hrušovany u Brna
12. Michal Povolný, Sídliště č.p. 522, 664 62 Hrušovany u Brna
13. Vít Veis, Příční č.p. 414, 664 62 Hrušovany u Brna
14. Jindřich Táborský, Sportovní č.p. 356, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
15. Miroslav Táborský, Masarykova č.p. 143, 664 62 Hrušovany u Brna
16. Ing. Jiří Karban, Jízdárenská č.p. 588, 664 62 Hrušovany u Brna
17. Anděla Karbanová, Jízdárenská č.p. 588, 664 62 Hrušovany u Brna
18. Pavel Vrba, sídl. Družba č.p. 660, 667 01 Židlochovice
19. Ivo Plaček, Kozlov č.p. 142, 588 21 Velký Beranov
20. Romana Plačková, Kozlov č.p. 142, 588 21 Velký Beranov
21. Jarmila Křižáková, Jiráskova č.p. 494, 664 61 Rajhrad
22. Ing. Jiří Kolegar, Bellova č.p. 381/7, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
23. Tomáš Kolegar, U Dálnice č.p. 206, 664 81 Ostrovačice
24. Zdeňka Kolegarová, Masarykova č.p. 70, 664 62 Hrušovany u Brna
25. Jiří Kolegar, Jezuitská č.p. 13/11, Brno-město, 602 00 Brno 2
26. Hana Dvořáková, Oblá č.p. 463/54, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
27. Jiří Král, Havlíčkova č.p. 116, 664 62 Hrušovany u Brna
28. Jaroslav Novák, Unkovice č.p. 150, 664 63 Žabčice
29. Josef Wagner, Loosova č.p. 212, 664 62 Hrušovany u Brna
30. Jiřina Wagnerová, Loosova č.p. 212, 664 62 Hrušovany u Brna
31. VITACREDIT s.r.o., IDDS: 5avmf92
sídlo: Selské nám. č.p. 9/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
32. František Zoubek, Žižkova č.p. 618, 664 62 Hrušovany u Brna
33. Iveta Zoubková, IDDS: ejr3bmt
trvalý pobyt: Žižkova č.p. 618, 664 62 Hrušovany u Brna
34. Jan Doležal, Havlíčkova č.p. 442, 664 62 Hrušovany u Brna
35. Božena Fňukalová, Tyršova č.p. 267, 664 62 Hrušovany u Brna
36. Oldřich Grepl, Žižkova č.p. 542, 664 62 Hrušovany u Brna
37. Jana Kosevová, Komenského č.p. 15, 664 56 Blučina
38. NC Trans, spol. s r.o., IDDS: iztrjdm
sídlo: Tyršova č.p. 549, 664 62 Hrušovany u Brna
39. WIS Energo Ledce Sever s.r.o., IDDS: crzkbhg
sídlo: K transformátoru č.p. 1169/9, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
40. Marcel Dvořák, Vodní č.p. 471, 664 62 Hrušovany u Brna
41. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
42. Michal Virág, Přední č.p. 991/3c, Černovice, 618 00 Brno 18
43. Xella CZ, s.r.o., IDDS: pnycbhu
sídlo: Vodní č.p. 550, 664 62 Hrušovany u Brna
44. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
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dotčené správní úřady
45. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Oddělení stavební prevence,
IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
46. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
47. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100, 667 01
Židlochovice
48. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, orgán územního plánování,
Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
49. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
ostatní
50. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp
sídlo: Cejl č.p. 13, 602 00 Brno 2

