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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTÍ   

 č. 45/2017 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu (dále 
jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona  č. 183/2006 Sb.,             
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále                  
jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 20.09.2017 podala 

Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice 

(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, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

                                              Splašková kanalizace v ulici Kout - Nesovice 

se stavebními objekty: 

SO 01 - Splašková kanalizace 
SO 02 - Přípojky splaškové kanalizace 

(dále jen "stavba"),  na pozemcích parc. č.  KN 1758/1 (ostatní plocha), KN 1736/2 (ostatní plocha),             
KN 74/2 (ostatní plocha),  KN 74/1 (ostatní plocha), KN 2151 (ostatní plocha),  st. 147 (zastavěná plocha 
a nádvoří) v katastrálním území Nesovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 01 - Splašková kanalizace:  stoka splaškové kanalizace "D-2-3-1" z potrubí PVC KG DN250 SN12  
v celkové délce 168,11 m, pro odvod splaškových vod, se zajištěním přístupu poklopy revizních 
šachet 

- SO 02 - Přípojky splaškové kanalizace: 19 ks odbočení pro přípojky splaškové kanalizace  PVC KG 
DN150 SN8 stávajících rodinných domů, přístup zajištěn revizními šachtami, přes litinové poklopy. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.  KN 1758/1 (ostatní plocha), KN 1736/2 (ostatní 
plocha), KN 74/2 (ostatní plocha), KN 74/1 (ostatní plocha), KN 2151 (ostatní plocha), st. 147 
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Nesovice v souladu se situačním výkresem 
v měřítku 1:250, který je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se zakreslením 
stavebních pozemků, navrhovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 

3. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 – Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, ČSN 73 
7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 

4. Stavební pozemek je vymezen částmi pozemků parc. č.  KN 1758/1 (ostatní plocha), KN 1736/2 
(ostatní plocha), KN 74/2 (ostatní plocha), KN 74/1 (ostatní plocha), KN 2151 (ostatní plocha),              
st. 147 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Nesovice, dotčených navrhovanou 
stavbou. 

5. Projektová dokumentace bude obsahovat technický popis vč. schematického řešení zařízení 
staveniště. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby – přípojky splaškové kanalizace:  

1.   Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním 
řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Fencl, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství                 
a krajinného inženýrství,  ČKAIT 1005080, případné změny nesmí  být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu.   

2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce  
a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým                  
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích             
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 

3.  Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích               
na   stavby, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

4.  Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou  
k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních 
předpisů.  

5.   Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné právnické nebo 
fyzické osoby, která bude stavbu provádět. 

6.    Investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení IS ze strany stavebníka (dodavatele stavby) 
přímo v terénu před započetím stavby. 

7. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 – Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, ČSN 73 
7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

9. Odpady ze stavby budou průběžně odváženy na řízenou skládku, popř. budou předány jiné osobě 
oprávněné nakládat s těmito odpady.  
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10. Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny 

ochranným zábradlím, případně jinou zábranou a v noci osvětleny, při jejich provádění musí             
být dodrženy technologické postupy dle ČSN 733050-Výkopy.  

11. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti             
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení                 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost               
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost                 
při udržování a užívání stavby. 

12. Stavebník je dle obecně závazných předpisů odpovědný za případné škody způsobené prováděním 
stavby a je povinen případné škody nahradit na vlastní náklady. 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Bučovice, Odboru životního 
prostředí a stavebního úřadu, ze dne 25.07.2017 pod č.j. MUB/OŽP-29754/2017 sp, které                 
je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 28.06.2017 pod 
zn. D8610-16190153, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. 

15. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu spol. E.ON Česká republika, s.r.o., se stavbou                  
a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 08.09.2017 pod zn. J34768-
16203878, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí. 

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GasNet, s.r.o., ze dne 25.07.2017 pod                
zn. 5001540393, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí. 

17. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,                
ze dne 27.06.2017 pod. č.j. 651936/17, které je přílohou č.5  tohoto rozhodnutí. 

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 
27.06.2017 pod zn. 2017-01896/20172005/TÚ/so, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí. 

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření  Lesy České republiky, s.p., ze dne 28.06.2017 pod 
č.j. LCR952/003039/2017, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí. 

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 03.07.2017 
pod zn. 32/28.6./17-22200, které je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí. 

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., ze dne 14.07.2017 pod zn. 
PM038292/2017-203/Ko, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí. 

22. Užívání jednotlivých přípojek splaškové kanalizace bude možné až po uvedení do provozu hlavní 
stoky splaškové kanalizace. 

 

Účastníci  řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice 

 

Odůvodnění: 
Dne 20.09.2017 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše 
uvedené stavby na pozemcích parc. č.  KN 1758/1 (ostatní plocha), KN 1736/2 (ostatní plocha), KN 74/2 
(ostatní plocha), KN 74/1 (ostatní plocha), KN 2151 (ostatní plocha), st. 147 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v katastrálním území Nesovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.   
Stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona dne 27.10.2017 pod č.j. MUB/OSÚ-
46389/2017 gal zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu 
s ust. § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 
vyhláškou a současně nařídil k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s ohledáním             
na místě na den 07.12.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal  
ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby                  
je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Nesovice a vyhovuje obecným 
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění. 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito 
rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy: 

- vyjádřením Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 
25.07.2017 pod č.j. MUB/OŽP-29754/2017 sp,  

- vyjádřením spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 28.06.2017 pod zn. D8610-16190153,  

- souhlasem spol. E.ON Česká republika, s.r.o., se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy ze dne 08.09.2017 pod zn. J34768-16203878, 

- stanoviskem GasNet, s.r.o., ze dne 25.07.2017 pod  zn. 5001540393,  

- vyjádřením Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 27.06.2017 pod. č.j. 651936/17,  

- vyjádřením spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 27.06.2017 pod zn. 2017-
01896/20172005/TÚ/so,  

- vyjádřením  Lesy České republiky, s.p., ze dne 28.06.2017 pod č.j. LCR952/003039/2017,  

- vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 03.07.2017 pod zn. 32/28.6./17-22200,  

- stanoviskem Povodí Moravy, s.p., ze dne 14.07.2017 pod zn. PM038292/2017-203/Ko, 

- vyjádřením obce Nesovice, 683 33 Nesovice, ze dne 16.08.2017, 

- vyjádřením Krajského úřadu Jmk, Odboru životního prostředí, ze dne 27.07.2017 pod č.j. 
JMK108 902/2017. 

Stanoviska, popř. vyjádření dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury byly 
zkoordinovány a zahrnuty do podmínek rozhodnutí.  

Žadatel v řízení prokázal jeho vlastnické právo k pozemkům pozemcích parc. č. KN 1758/1 (ostatní 
plocha), KN 1736/2 (ostatní plocha), KN 74/2 (ostatní plocha), KN 74/1 (ostatní plocha), KN 2151 (ostatní 
plocha), v katastrálním území Nesovice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.                      
Se spoluvlastníky pozemku parc. č. st. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), kterými jsou Ing. Lubomír Katzer 
a Hana Katzerová, oba Nesovice 35, 683 33 Nesovice, uzavřel žadatel dne 28.08.2017 smlouvu                  
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě), která je součástí spisového 
materiálu. 

Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaný záměr stavební úřad posuzoval v souladu               
s platnými právními předpisy.     

Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona, kdy: 
(1)  Účastníky územního řízení jsou 
 a)  žadatel, 
 b)  obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
(2)  Účastníky územního řízení dále jsou 
 a)  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,  
 b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
 c)  osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.  

(3)  Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.  
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Dne 01.04.2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,                     
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který v ČÁSTI ČTVRTÉ 
Změna stavebního zákona, v Čl. V bodu 29 uvádí,  že v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení            
o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (veřejnou 
vyhláškou).   

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh  
a rozsah umisťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při vymezování okruhu 
účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení 
podle § 85 stavebního zákona přísluší: 

Žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 

tj. obci Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice, 

 
Vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn:  

tj. obci Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice, jenž je vlastníkem pozemků parc.            
č. KN 1758/1 (ostatní plocha), KN 1736/2 (ostatní plocha), KN 74/2 (ostatní plocha), KN 74/1 (ostatní 
plocha), KN 2151 (ostatní plocha), Ing. Lubomíru Katzerovi a Haně Katzerové, oba Nesovice 35,                    
683 33 Nesovice, jako spoluvlastníkům pozemku parc. č. st. 147 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v katastrálním území Nesovice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 

Vlastníkům a správcům veřejné technické infrastruktury: 
E.ON Distribuce, a.s.,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,  
GasNet, s.r.o.,  Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Závod Brno, Povodí Moravy, s.p.,  

Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám a sousedním pozemkům: 

sousední pozemky parc. č.:  

st. 1/1, st. 3, st. 5/1, st. 5/2, st. 7/1, st. 9, st. 10, st. 11,  st. 12, st. 13, st. 15, st. 146, st. 156/1,           
st. 156/2, st. 156/3, st. 159/2, st. 172,  KN 63, KN 69/1, KN 69/3, KN 1620/1, KN 1620/36,                
KN 1620/95, KN 1620/108, KN 1620/109, KN 1755/5, KN 1758/12, KN 1778/1, KN 2090                      
v katastrálním území Nesovice 

sousední stavby: 

Nesovice č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 129, č.p. 140, č.p. 51, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 119, č.p. 117, 
č.p. 120, č.p. 122, č.p. 9, č.p. 96, č.p. 322 a č.p. 140 

 
Vlastnictví ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem či pozemkům nemohou být s ohledem             
na druh a rozsah umísťované stavby tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů            
ve výroku uvedených. 
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Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bude-li              
na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabude-li v době 
jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele nebo jeho právního nástupce,            
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru                   
již zahájena. 

Pro realizaci stavby – přípojky splaškové kanalizace postačí vydání tohoto územního rozhodnutí, stavba 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, avšak užívání jednotlivých přípojek 
splaškové kanalizace je možné až po uvedení do provozu hlavní stoky splaškové kanalizace. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učiněným 
u zdejšího stavebního úřadu. 

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí 
nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 

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. 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

Ladislav Gazda v. r. 
odpovědná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ladislav Gazda 
 
 
 
 
 
 
 

otisk 

úředního 

razítka 
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Přílohy rozhodnutí: 

- situační výkres v měřítku 1:250, se zakreslením stavebních pozemků, navrhovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 

- vyjádření Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 
25.07.2017 pod č.j. MUB/OŽP-29754/2017 sp, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí 

- vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 28.06.2017 pod zn. D8610-16190153, které je přílohou              
č. 2 tohoto rozhodnutí 

- souhlas spol. E.ON Česká republika, s.r.o., se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy ze dne 08.09.2017 pod zn. J34768-16203878, které je přílohou č. 3 tohoto 
rozhodnutí 

- stanovisko GasNet, s.r.o., ze dne 25.07.2017 pod zn. 5001540393, které je přílohou č. 4 tohoto 
rozhodnutí 

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  ze dne 27.06.2017 pod. č.j. 651936/17, které           
je přílohou č.5  tohoto rozhodnutí 

- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 27.06.2017 pod zn. 2017-
01896/20172005/TÚ/so, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí 

- vyjádření  Lesy České republiky, s.p., ze dne 28.06.2017 pod č.j. LCR952/003039/2017, které              
je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí 

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 03.07.2017 pod zn. 32/28.6./17-22200, které               
je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 14.07.2017 pod zn. PM038292/2017-203/Ko, které                
je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí. 

 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 
položky 17 ve výši 10500 Kč byl uhrazen bankovním převodem na účet MÚ Bučovice.               
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nesovice a zdejšího správního 
orgánu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem oprávněné 
osoby a zaslána zpět na stavební úřad. 

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal. 

 
 
Na  úřední desce: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
V elektronické podobě: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko a  podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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R o z d ě l o v n í k :  
 
Obdrží: 
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona 

(doručení jednotlivě) 
písm. a) – žadatel: 
Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 
 
písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 

Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 
 
Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona  
(doručení veřejnou vyhláškou)  
písm. a) – 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 Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 
Ing. Lubomír Katzer, Nesovice č.p. 35, 683 33  Nesovice 
Hana Katzerová, Nesovice č.p. 35, 683 33  Nesovice 
E.ON Distribuce, a.s., ID DS: nf5dxbu 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ID DS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ID DS: d4jumdj 
GasNet, s.r.o., ID DS: rdxzhzt 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, ID DS: e8jcfsn 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, ID DS: zjq4rhz 
Povodí Moravy, s.p., ID DS: m49t8gw 
 
(doručení veřejnou vyhláškou) 
písm. b) – osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
 
sousední pozemky parc. č.:  

st. 1/1, st. 3, st. 5/1, st. 5/2, st. 7/1, st. 9, st. 10, st. 11,  st. 12, st. 13, st. 15, st. 146, st. 156/1,          
st. 156/2, st. 156/3, st. 159/2, st. 172,  KN 63, KN 69/1, KN 69/3, KN 1620/1, KN 1620/36,                
KN 1620/95, KN 1620/108, KN 1620/109, KN 1755/5, KN 1758/12, KN 1778/1, KN 2090                      
v katastrálním území Nesovice 

sousední stavby: 

Nesovice č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 129, č.p. 140, č.p. 51, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 119, č.p. 117, 
č.p. 120, č.p. 122, č.p. 9, č.p. 96, č.p. 322 a č.p. 140 

 
 
Dotčené orgány: 
(doručení jednotlivě) 
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ID DS: jaaai36 
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