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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ    

č. 72/2010 

 

Výroková část: 

Městský úřad v  Bučovicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm.g) a § 190 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném 

územním            a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 aţ 91 a § 109 aţ 114 stavebního 

zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 30.9.2010 

podala 

 

MUDr. Klavdie Ivanovna Peřesta, nar. 15.2.1929, Zemědělská 24, 613 00  Brno 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

na stavbu: 

"rozvod zemního kabelu NN" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku  parc.č. PK 1575/1 v katastrálním území Letošov. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č.PK  1575/1  v katastrálním území Letošov tak, 

jak             je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí 

projektové dokumentace stavby, vypracované ing. Kateřinou Svobodovou, autorizovanou 



inţenýrkou pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1004629, a který je přílohou č.1  

tohoto rozhodnutí. 

2. Stávající venkovní vedení NN bude od elektroměru, který je na podpěrném bodu 

venkovního vedení NN č.31 (v majetku E.ON) na pozemku parc.č.PK1575/1, aţ po 

dvojitý sloup u lesa, přeloţeno do zemního kabelu. Bude provedena pokládka kabelu 

AYKY 4x35mm2, v délce cca 300 m. 

3. Na stávajícím p.b.č.31 na pozemku parc.č. PK 1575/1 bude provedena výměna stávajícího 

elektroměrového rozvaděče za nový. Rozvaděč bude umístěn tak, aby střed okénka byl        

ve výšce max. 1,7m nad úrovní terénu a spodní hrana skříně ve  výšce min. 0,6m nad 

terénem. 

4. Z nového rozvaděče bude proveden kabelosvod kabelem 1-AYKY 4x35. Kabel bude          

na sloupu chráněn proti mechanickému poškození kovovou ochrannou trubkou                     

a to od rozvaděče aţ cca 0,25m pod okolní terén. 

5. Kabel bude dále veden v zemi v ochranné trubce KOPOFLEX  KF 09090 v délce cca 

300m            po parcele PK 1575/1. Kabel bude ukončen dalším kabelosvodem na 

dvojsloupu u pozemku            parc.č. KN 183. 

6. Kabelosvod na dvojsloupu bude proveden přes pojistkovou skříň SP100, ve  které bude 

kabel jištěn pojistkami 3x25A. Skříň SP100 bude umístěna na sloupu ve výšce cca 2,5m 

nad okolním terénem. Kabel bude na sloupu chráněn proti mechanickému poškození 

kovovou ochrannou trubkou od SP100 aţ cca 0,25m pod okolní terén. 

7. Skříň rozvaděče bude uzemněna páskou FeZn 30x4mm a případně zatloukacími tyčemi. 

Zemní páska bude poloţena do prohloubené kabelové rýhy v profilu 200x200mm, bude 

zasypána vykopanou zeminou a upěchuje se. 

8. Kabel bude v celé délce uloţen v ochranné trubce KOPOFLEX KF 09090. 

9. Plošné a objemové ukazatele stavby: 

Délka uloţení kabelu – 300 m 

10. Výkopy pro kabel budou prováděny strojně případně ručně, pokud v trase budou jiţ 

poloţeny jiné inţenýrské sítě. Výkop bude do doby zahrnutí zajištěn tak, aby nedošlo 

k úrazu osob. Výkop hlubší neţ 1,5m musí být zapaţen.  

11. Ve volném terénu bude zához kabelové rýhy proveden vykopanou zeminou, v překopech 

komunikace štěrkem. Zához kabelové rýhy bude v celém profilu řádně zhutněn. Výkop 

bude proveden tak, aby po konečné terénní úpravě byl kabel uloţen s předepsaným 

krytím v celé kabelové trase. Povrch terénu celé kabelové trasy bude urovnán, upraven 

zeminou nebo štěrkem. 

12. Pro účely zařízení staveniště bude vyuţita stávající plocha pozemku parc.č. PK 1575/1 

podél navrhované stavby. Hranice staveniště je vymezena částí pozemků dotčených 

přímo stavbou  v k.ú. Letošov, ve vzdálenosti 1 m na kaţdou stranu od osy stavby. 

13. Příjezd ke staveništi bude moţný po místní komunikaci na pozemku parc.č.PK 1575/1 

z centra místní části Letošov obce Nesovice. Příjezd bude po komunikaci s asfaltovým 

povrchem, která přechází v polní a lesní cestu. 

14. Stavební pozemek bude vymezen ve vzdálenosti 1 m na kaţdou stranu od středové osy 

stavby  na pozemku parc.č. PK 1575/1, na němţ bude stavba umístěna. 

15. Území dotčené vlivem stavby – území dotčené vlivem stavby je vymezeno částí pozemků 

dotčených přímo stavbou v k.ú. Letošov. 

16. Pro umístění stavby budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření Odboru ţivotního 

prostředí MÚ Bučovice ze dne 6.9.2010 pod č.j. ŢP/938/10/SP, které je přílohou č.2 

tohoto rozhodnutí. 



17. Pro umístění stavby budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti E.ON 

ČR, s.r.o., ze dne 26.8.2010 pod č.j. R11679-Z051025114, které je přílohou č.3 tohoto 

rozhodnutí. 

18. Pro umístění stavby budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti VaK 

Vyškov, a.s., ze dne 26.8.2010 pod č.j. 2010-1653/705/TÚ/so, které je přílohou č.4 

tohoto rozhodnutí. 

 

 

II.  Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou            

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

"rozvod zemního kabelu NN" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku  parc.č. PK 1575/1 v katastrálním území Letošov. 

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena na pozemku parc.č. PK 1575/1, v katastrálním území Letošov,     

podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracovala ing. 

Kateřina Svobodová, autorizovaná inţenýrka pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 

1004629, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 

úřadu. 

2. Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

pouţitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce          a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, 

dále zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zajistit  ochranu zdraví a ţivota osob 

na staveništi. 

3. Při provádění stavby budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

poţadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "TP"). 

4. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka “Stavba povolena”). 

Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 

čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu nebo do 

souhlasu s uţíváním stavby. 

5. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou 

stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, 

kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. Doklad            

o vytyčení stavby (vytyčovací protokol o provedeném vtyčení ověřený úředně 

oprávněným zeměměřickým inţenýrem) bude doloţen v návrhu na vydání kolaudačního 

rozhodnutí. 

7. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech 

podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 



8. Stavbu bude provádět dodavatelsky jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 

provádění stavebních nebo montáţních prací jako předmětu své činnosti podle zvl. 

předpisů. Před      zahájením stavebních prací oznámí investor stavby stavebnímu úřadu 

jméno právnická nebo   

      fyzická osoba, která bude stavbu provádět. 

9. Souhlasy dotčených orgánů, organizací a třetích osob: 

      Souhlasy   dotčených   orgánů,  organizací   a   třetích    osob   s   uzavřením   smlouvy   

jsou 

      součástí   spisu  č.j.1041/10/výst/GA. 

10. Stavebník je povinen dosaţení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit. 

      Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2011. 

11. Před  ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního 

zákona včas poţádáno o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu 

bude doloţen                   náleţitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména 

dokumentaci skutečného provedení      stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek 

od stavebního povolení, geometrický plán   zaměření stavby, doklad o zajištění 

souhrnného zpracování geodetických prací                     (u podzemních geodetických prací 

ještě před zakrytím) a stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních   prohlídek 

stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby             do uţívání s dotčenými orgány. 

12. Odpady ze stavby budou průběţně odváţeny na řízenou skládku, či předány jiné osobě, 

oprávněné nakládat s těmito odpady. Doklady o likvidaci, či jiném nakládání s odpady       

předloţí stavebník k oznámení o dokončení stavby. 

13. Při provádění stavby budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření Odboru ţivotního 

prostředí MÚ Bučovice ze dne 6.9.2010 pod č.j. ŢP/938/10/SP, které je přílohou č.2 

tohoto rozhodnutí.     

14. Při provádění stavby budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti E.ON 

ČR, s.r.o., ze dne 26.8.2010 pod č.j. R11679-Z051025114, které je přílohou č.3 tohoto 

rozhodnutí. 

15. Při provádění stavby budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření VaK Vyškov, a.s.,          

ze dne 26.8.2010 pod č.j. 2010-1653/705/TÚ/so, které je přílohou č.4 tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

MUDr. Klavdie Ivanovna Peřesta, nar. 15.2.1929, Zemědělská 24, 613 00  Brno 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.9.2010 podal stavebník u zdejšího stavebního úřadu ţádost o vydání rozhodnutí 

o umístění a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, a zároveň poţádal o spojení 

územního a stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které 

stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona  usnesením č.97/2010 ze dne 

18.10.2010,  pod č.j.1040/10/výst/Ga. S jeho obsahem a odůvodněním se mohli účastníci 

řízení seznámit   nahlédnutím do spisu.  

Stavební úřad poté opatřením pod č.j. 1041/10/výst/GA oznámil   v souladu s ustanovením § 

87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení 

veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání 

předloţené ţádosti veřejné ústní jednání s ohledáním na místě na den 25.11.2010.  Zároveň je 

upozornil, ţe námitky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a připomínky 

veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak ţe k nim nebude 



přihlédnuto.  O výsledku veřejného ústního jednání  s  ohledáním na místě  byl sepsán 

protokol. V průběhu řízení nebyly ţádné námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti 

uplatněny. 

Stavebník po nařízení veřejného ústního jednání zajistil vyvěšení informace o jeho záměru             

a o tom, ţe podal ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby a stavební 

povolení vč. grafického vyjádření záměru na vhodném veřejně přístupném místě (ve společné 

hranici pozemků parc.č. PK 1575/1 a KN 1838 v úrovni hranice pozemku parc.č. KN 795/2 

před navrhovanou stavbou), a to aţ do doby veřejného ústního jednání. Stavební úřad tuto 

skutečnost prověřil dne 25.11.2010 při ohledání na místě stavby, kde byla pořízena 

fotodokumentace vyvěšeného záměru, která je nedílnou součástí  spisového materiálu. 

Ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení byly doloţeny (i v průběhu 

spojeného územního a stavebního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky               

a souhlasy: 

 

- vyjádřením Odboru ţivotního prostředí MÚ Bučovice ze dne 6.9.2010 pod č.j. 

ŢP/938/10/SP, 

- vyjádřením  společnosti E.ON ČR, s.r.o., ze dne 26.8.2010 pod č.j. R11679-Z051025114, 

- vyjádřením VaK Vyškov, a.s.,  ze dne 26.8.2010 pod č.j. 2010-1653/705/TÚ/so, 

- stanoviskem JmP, a.s., ze dne27.8.2010 pod č.j.3534/10/115, 

- vyjádřením společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s., ze dne12.7.2010 pod 

č.j.84353/10. 

 
 

 

 

  

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly 

zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou                  

č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb.,        

o technických poţadavcích na výstavbu, v platném znění.  

Podle směrného územního plánu Obce Nesovice  se předmětná stavba nachází v zóně „Zk“, 

jejíţ funkční vyuţití  je vymezeno jako „Zeleň krajinná“ a podmínky pro umístění stavby jsou 

jednoznačné, není vyloučeno v tomto území realizovat takovýto druh stavby. Navrhovaná 

stavba svým charakterem a navrţeným řešením nenásilně zapadá do daného území. Stavebník 

k řízení doloţil smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou s Obcí Nesovice  jako vlastníkem 

pozemku parc.č. PK 1575/1  v k.ú. Letošov.  

Pozemek, na němţ je navrhovaná stavba umístěna, je veden jako ostatní plocha.                    

Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, nevyskytují se v něm ţádné 

architektonické a památkově chráněné objekty. V dané lokalitě není evidován ţádný dobývací 

prostor. 

Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěţován ani ohroţován, svým charakterem a budoucím 

provozem nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Navrhovanou stavbu a záměr 

stavebníka stavební úřad posuzoval v souladu s platnými právními předpisy. 

V průběhu spojeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloţené 

ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, projednal ji s účastníky 

řízení a s dotčenými orgány, schválil plán kontrolních prohlídek a stanovil podmínky pro 

umístění        a provedení stavby. Zjistil, ţe projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

technické               poţadavky na výstavbu a ţe uskutečněním stavby nejsou ohroţeny veřejné 

zájmy ani                   nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků 



řízení. Stavební úřad stavebníka upozorňuje, ţe staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit 

přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět.  Nesmí docházet k ohroţování a nadměrnému obtěţování okolí zvl. hlukem, 

prachem,   k ohroţování provozu na pozemních komunikacích, zejména na osoby s omezenou 

schopností  pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 

omezování  přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

poţárním zařízením. Odvádění sráţkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 

musí být  zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště vč. 

vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 

pozemních komunikací  a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich 

podmáčení. Negativní účinky stavby a jejího zařízení na ţivotní prostředí, zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 

komunikací nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. Případné zvláštní 

uţívání veřejného prostranství a pozemních  komunikací je moţné jen na základě předchozího 

povolení příslušného správního úřadu, dle smluvního vztahu s obcí nebo na základě jiného 

předchozího povolení, vydaného stejným orgánem a to dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků spojeného územního a stavebního řízení nejdříve 

podle § 85 stavebního zákona, kdy: 

(1) Účastníky územního řízení jsou 

a) ţadatel, 

b) obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn. 

(2) Účastníky územního řízení dále jsou 

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li 

sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o 

případ uvedený v písmenu d), 

b) osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo  sousedním          

pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, 

d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, ţe                     

společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 

vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více neţ jednu 

polovinu. 

(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.  

Dále zkoumal okruh účastníků spojeného územního a stavebního řízení podle § 109 

stavebního zákona, kdy: 

(1) Účastníkem stavebního řízení je 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níţ má být provedena změna či udrţovací práce, není-li stavebníkem, 

nejde-li o případ uvedený v písmenu g), 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto          

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva                 

navrhovanou stavbou přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, můţe-li být jeho vlastnické právo                

navrhovanou stavbou přímo dotčeno 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můţe-li být toto     

právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, 



g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení,          

které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, ţe                              

společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 

vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více neţ jednu 

polovinu. 

(2) Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. 

                                                                   

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh a 

rozsah umísťované stavby včetně moţného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy 

chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při 

vymezování okruhu účastníků spojeného územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k 

závěru, ţe v daném případě toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona 

přísluší pouze stavebníkovi, kterým je MUDr. Klavdie Ivanovna Peřesta, byt. Zemědělská 

1682/24, 613 00 Brno, Obci Nesovice v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. b) 

stavebního zákona jako vlastníkovi pozemku parc.č. PK 1575/1, na kterém bude stavba 

umístěna a prováděna, vlastníkům sousedních pozemků, kterými jsou Vlasta Sekaninová, Ing. 

Antonín Hejkrlík, Emílie Kuchyňková, Pavel Křišťál, Pavla Křišťálová, Jan Slavíček,  

Jaroslav Svoboda, Valerie Svobodová, Ing. Miroslav Machálek, Miluše Machálková, Vlasta 

Skočovská, Jan Štěrba, Jaroslav Jedlička, Silvie Jedličková, Miroslav Broniš, Valerie 

Jatelová, PeadDr. Miluše Jeřábková, Drahomíra Vaňová, Jiří Soustruţník, Hana 

Soustruţníková, Josef Jeřábek, Zdeněk Jeřábek, Adéla Saletová, Berit Stehnová, Marta 

Machálková, Oldřich Pilát, Karel Konečný, Miroslav Konečný, Josef Pištělák, Jana 

Hasoňová, Ludmila Nezdařilová, RNDr. Jaromír Zeman, CSc., Ing. Milan Zeman, Jiří Kalina, 

MVDr. Marie Kalinová, Jitka Roučková, Jan Jeřábek, Zdeněk Krejčíř, Oldřich Posolda, Josef 

Hrubý, Václav Ţuk, Antonie Ţuková, Ludmila Syřišťová, Marie Drbalová, Ludmila 

Zabloudilová, Anna Hrubá, Zita Hrubá, Jan Hrubý, Marie Koudelková, Daniela Indrová, 

Arnošt Burian, Vincenc Jeřábek, Lesy České republiky s.p., Pozemkový fond České republiky 

a Obec Nesovice, a dotčeným správcům inţenýrských sítí, tj. společnosti E.ON ČR, s.r.o., 

České Budějovice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou  

být tímto rozhodnutím přímo dotčena.  

 

 

 

 

 

Dle § 92 odst. 3 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí ţadateli, dále obci v místě 

stavby na jejímţ uzemí má být poţadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě           

a ostatním účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou. 

V daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kdy dle § 144 odst.1 

zák.č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více                       

neţ 30 účastníky. Dle § 144 odst.2 správního řádu lze účastníky v řízení s velkým počtem 

účastníků o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Dle § 144 odst.6 správního řádu lze 

v řízení s velkým počtem účastníků řízení doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou. 

Protoţe stavební úřad v průběhu spojeného územního a stavebního řízení neshledal důvody 

bránící umístění a provedení výše uvedené stavby, rozhodl způsobem uvedeným  ve výroku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliţe do dvou let ode dne, kdy nabylo právní  moci, 

nebude stavba zahájena. 



Stavebník je povinen oznámit v souladu s ustanovením § 119 a násl. stavebního zákona    

stavebnímu úřadu záměr započít s uţíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S uţíváním 

stavby    pro účel, k němuţ byla stavba povolena, můţe být započato, pokud do 30 dnů od 

oznámení          stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, uţívání stavby 

nezakáţe.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně podáním 

u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby kaţdý 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. 

Lhůta pro odvolání počíná běţet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení    

rozhodnutí nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloţené      

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Pavel  N o v o t n ý 

                        vedoucí stavebního úřadu 

  
 

 

 

 

 

 

Přílohy rozhodnutí: 

 

1/  situační výkres v měřítku 1:1000  

2/  vyjádření Odboru ţivotního prostředí MÚ Bučovice ze dne 6.9.2010 pod č.j. ŢP/938/10/SP 

3/  vyjádření  společnosti E.ON ČR, s.r.o., ze dne 26.8.2010 pod č.j. R11679-Z051025114 

4/  vyjádření VaK Vyškov, a.s.,  ze dne 26.8.2010 pod č.j. 2010-1653/705/TÚ/so 

 

 

 

 



 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce  Nesovice   a 

zdejšího stavebního úřadu, následně bude opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno 

zpět na SÚ Bučovice. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek vyměřený  podle  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,                

v platném znění, poloţky č. 17 odst. 1 písm. i)  sazebníku ve výši 1000,- Kč byl zaplacen               

v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Bučovicích dne 20.12.2010, pokladní doklad           

č. 6624.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Obdrţí: 

Účastníci územního řízení:  

Ţadatel: 
MUDr. Klavdie Ivanovna Peřesta, Zemědělská č.p. 24, 613 00  Brno  

 

Obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn: 



Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 

 

Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou 

Vlasta Sekaninová, Letošov č.p. 54, 683 33  Nesovice 

Ing. Antonín Hejkrlík, Jiříkov č.p. 41, 569 61  Dolní Újezd u Litomyšle 

Emílie Kuchyňková, Letošov č.p. 28, 683 33  Nesovice 

Pavel Křišťál, Lovčičky č.p. 169, 684 01  Slavkov u Brna 

Pavla Křišťálová, Lovčičky č.p. 169, 684 01  Slavkov u Brna 

Jan Slavíček, Letošov č.p. 121, 683 33  Nesovice 

Jaroslav Svoboda, Krásného č.p. 26, 636 00  Brno 36 

Valerie Svobodová, Krásného č.p. 26, 636 00  Brno 36 

Ing. Miroslav Machálek, Polní č.p. 872, 685 01  Bučovice 

Miluše Machálková, Polní č.p. 872, 685 01  Bučovice 

Vlasta Skočovská, Bořetická č.p. 8, 628 00  Brno 28 

Jan Štěrba, Letošov č.p. 8, 683 33  Nesovice 

Jaroslav Jedlilčka, Letošov č.p. 143, 683 33  Nesovice 

Silvie Jedličková, Letošov č.p. 143, 683 33  Nesovice 

Miroslav Broniš, Bayerova č.p. 9, 602 00  Brno 2 

Valerie Jateolová, Sváţná č.p. 3, 634 00  Brno 34 

PeadDr. Miluše Jeřábková, Vinohrady č.p. 233, Rebešovice, 664 61  Rajhrad 

Drahomíra Vaňová, Štefanikova č.p. 11, 664 51  Šlapanice u Brna 

Jiří Soustruţník, Letošov č.p. 144, 683 33  Nesovice 

Hana Soustruţníková, Letošov č.p. 144, 683 33  Nesovice 

Josef Jeřábek, Křiţanovice č.p. 197, 685 01  Bučovice 

Zdeněk Jeřábek, Uhřice č.p. 36, 683 33  Nesovice 

Adéla Saletová, Chatswood Mowbray Road č.p. 9/381, Chatswood Mowbray Road, Australia 

Berit Stehnová, Vondrákova č.p. 26, 635 00  Brno 35 

Marta Machálková, Nesovice č.p. 45, 683 33  Nesovice 

Oldřich Pilát, Pustiměř č.p. 130, 682 01  Vyškov 1 

Karel Konečný, Ševelova č.p. 5, 628 00  Brno 28 

Miroslav Konečný, Medlovice č.p. 3, 682 01  Vyškov 1 

Josef Pištělák, Letošov č.p. 21, 683 33  Nesovice 

Jana Hasoňová, Nesovice č.p. 57, 683 33  Nesovice 

Ludmila Nezdařilová, Letošov č.p. 94, 683 33  Nesovice 

RNDr. Jaromír Zeman, CSc., Letošov č.p. 44, 683 33  Nesovice 

Ing. Milan Zeman, Štěchovice č.p. 16, 767 01  Kroměříţ 1 

Jiří Kalina, Letošov č.p. 2, 683 33  Nesovice 

MVDr. Marie Kalinová, Letošov č.p. 2, 683 33  Nesovice 

Jitka Roučková, Slavkovská č.p. 87, 685 01  Bučovice 

Jan Jeřábek, Letošov č.p. 40, 683 33  Nesovice 

Zdeněk Krejčíř, Letošov č.p. 76, 683 33  Nesovice 

Oldřich Posolda, Letošov č.p. 14, 683 33  Nesovice 

Josef Hrubý, Fügnerova č.p. 33, 613 00  Brno 13 

Václav Ţuk, Letošov č.p. 99, 683 33  Nesovice 

Antonie Ţuková, Letošov č.p. 99, 683 33  Nesovice 

Ludmila Syřišťová, Letošov č.p. 128, 683 33  Nesovice 

Marie Drbalová, Trávnická č.p. 771, 685 01  Bučovice 

Ludmila Zabloudilová, Mouchnice č.p. 45, 683 33  Nesovice 

Anna Hrubá, Letošov č.p. 19, 683 33  Nesovice 

Zita Hrubá, Letošov č.p. 19, 683 33  Nesovice 



Jan Hrubý, Letošov č.p. 19, 683 33  Nesovice 

Marie Koudelková, Náměstí SNP č.p. 2, 612 00  Brno 12 

Daniela Indrová, Letošov č.p. 46, 683 33  Nesovice 

Arnošt Burian, Letošov č.p. 101, 683 33  Nesovice 

Vincenc Jeřábek, Letošov č.p. 40, 683 33  Nesovice 

Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfsn 

Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 11, 130 00  Praha 3 

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

 

Dotčené orgány: 
MÚ Bučovice, odbor ŢP, Jiráskova č.p. 502, 685 01  Bučovice 

  

 

 

Účastníci stavebního řízení:   

 

Stavebník: 

MUDr. Klavdie Ivanovna Peřesta, Zemědělská č.p. 24, 613 00  Brno  

 

Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou 

Vlasta Sekaninová, Letošov č.p. 54, 683 33  Nesovice 

Ing. Antonín Hejkrlík, Jiříkov č.p. 41, 569 61  Dolní Újezd u Litomyšle 

Emílie Kuchyňková, Letošov č.p. 28, 683 33  Nesovice 

Pavel Křišťál, Lovčičky č.p. 169, 684 01  Slavkov u Brna 

Pavla Křišťálová, Lovčičky č.p. 169, 684 01  Slavkov u Brna 

Jan Slavíček, Letošov č.p. 121, 683 33  Nesovice 

Jaroslav Svoboda, Krásného č.p. 26, 636 00  Brno 36 

Valerie Svobodová, Krásného č.p. 26, 636 00  Brno 36 

Ing. Miroslav Machálek, Polní č.p. 872, 685 01  Bučovice 

Miluše Machálková, Polní č.p. 872, 685 01  Bučovice 

Vlasta Skočovská, Bořetická č.p. 8, 628 00  Brno 28 

Jan Štěrba, Letošov č.p. 8, 683 33  Nesovice 

Jaroslav Jedlilčka, Letošov č.p. 143, 683 33  Nesovice 

Silvie Jedličková, Letošov č.p. 143, 683 33  Nesovice 

Miroslav Broniš, Bayerova č.p. 9, 602 00  Brno 2 

Valerie Jateolová, Sváţná č.p. 3, 634 00  Brno 34 

PeadDr. Miluše Jeřábková, Vinohrady č.p. 233, Rebešovice, 664 61  Rajhrad 

Drahomíra Vaňová, Štefanikova č.p. 11, 664 51  Šlapanice u Brna 

Jiří Soustruţník, Letošov č.p. 144, 683 33  Nesovice 

Hana Soustruţníková, Letošov č.p. 144, 683 33  Nesovice 

Josef Jeřábek, Křiţanovice č.p. 197, 685 01  Bučovice 

Zdeněk Jeřábek, Uhřice č.p. 36, 683 33  Nesovice 

Adéla Saletová, Chatswood Mowbray Road č.p. 9/381, Chatswood Mowbray Road, Australia 

Berit Stehnová, Vondrákova č.p. 26, 635 00  Brno 35 

Marta Machálková, Nesovice č.p. 45, 683 33  Nesovice 

Oldřich Pilát, Pustiměř č.p. 130, 682 01  Vyškov 1 

Karel Konečný, Ševelova č.p. 5, 628 00  Brno 28 

Miroslav Konečný, Medlovice č.p. 3, 682 01  Vyškov 1 

Josef Pištělák, Letošov č.p. 21, 683 33  Nesovice 

Jana Hasoňová, Nesovice č.p. 57, 683 33  Nesovice 



Ludmila Nezdařilová, Letošov č.p. 94, 683 33  Nesovice 

RNDr. Jaromír Zeman, CSc., Letošov č.p. 44, 683 33  Nesovice 

Ing. Milan Zeman, Štěchovice č.p. 16, 767 01  Kroměříţ 1 

Jiří Kalina, Letošov č.p. 2, 683 33  Nesovice 

MVDr. Marie Kalinová, Letošov č.p. 2, 683 33  Nesovice 

Jitka Roučková, Slavkovská č.p. 87, 685 01  Bučovice 

Jan Jeřábek, Letošov č.p. 40, 683 33  Nesovice 

Zdeněk Krejčíř, Letošov č.p. 76, 683 33  Nesovice 

Oldřich Posolda, Letošov č.p. 14, 683 33  Nesovice 

Josef Hrubý, Fügnerova č.p. 33, 613 00  Brno 13 

Václav Ţuk, Letošov č.p. 99, 683 33  Nesovice 

Antonie Ţuková, Letošov č.p. 99, 683 33  Nesovice 

Ludmila Syřišťová, Letošov č.p. 128, 683 33  Nesovice 

Marie Drbalová, Trávnická č.p. 771, 685 01  Bučovice 

Ludmila Zabloudilová, Mouchnice č.p. 45, 683 33  Nesovice 

Anna Hrubá, Letošov č.p. 19, 683 33  Nesovice 

Zita Hrubá, Letošov č.p. 19, 683 33  Nesovice 

Jan Hrubý, Letošov č.p. 19, 683 33  Nesovice 

Marie Koudelková, Náměstí SNP č.p. 2, 612 00  Brno 12 

Daniela Indrová, Letošov č.p. 46, 683 33  Nesovice 

Arnošt Burian, Letošov č.p. 101, 683 33  Nesovice 

Vincenc Jeřábek, Letošov č.p. 40, 683 33  Nesovice 

Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfsn 

Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 11, 130 00  Praha 3 

Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 

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

 

Dotčené orgány: 
MÚ Bučovice, odbor ŢP, Jiráskova č.p. 502, 685 01  Bučovice 

  

 

 

 
 

 
 


