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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno, 

kterého zastupuje ENERG-SERVIS a.s., IČO 25551132, Příkop č.p. 843/4, 602 00  Brno 

(dále jen "žadatel") podal dne 27.01.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Vojkovice, rozš. kNN, Ačaiová, K641/99" 

na pozemku parc. č. 641/99, 750 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se rozšíření NN za účelem zřízení nového přípojného místa. 

- Jedná se o stavbu trvalou.  

- V rámci této stavby bude stávající kabelové vedení AYKY 4x70, které vede v pozemku parc. č. 

750 odpojeno z elektroměrového rozvaděče, který je umístěn na pomezí p.č. 750 a 641/38. Na tento 

odpojený konec bude naspojkováno nové kabelové vedení NAYY-J 4x95, které bude pokračovat do nově 

zřízené přípojkové pilířové skříně SS300/NKE, které bude umístěna na pozemku parc. č. 750 před 

oplocením pozemku parc. č. 641/12. Z této přípojkové skříně bude dále pokračovat v pozemku parc. č. 

750 kabelové vedení NAYY-J 4x95 do nově zřízené přípojkové pilířové skříně SS100/NKE, která bude 

umístěna na pomezí pozemků parc. č. 750 a 641/99 ve stávajícím oplocení. Do přípojkové skříně 

SS300/NKE budou pomocí nových HDV přepojeny stávající tři elektroměrové rozvaděče, které jsou 

umístěny na pozemku parc. č. 750 u hranice s pozemkem parc. č. 641/38.  

- Celková délka výkopů pro uložení nového vedení je cca 19 m.  

- Kabelové rozvody NN budou uloženy s minimálním krytím v rostlém terénu 0,7 m, 0,3 m v 

chodníku a 1,0 m pod komunikací.    
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Situace umístění stavby: 

 

 

 
 

 

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. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 

stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 

667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 

Židlochovice, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00 hod). 

Současně Městský úřad Židlochovice, Odbor územního plánování a stavební úřad, jako příslušný správní 

orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 

20 dnů od doručení tohoto oznámení, 

po které správní orgán ve věci rozhodne. 
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

  

Ing. Milan Komenda 

vedoucí odboru životního prostředí 

a stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

1. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma 

 sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

2. MěÚ Židlochovice, Úřední deska, IDDS: hxdby2c 

 sídlo: Nádražní č.p. 750, 667 01  Židlochovice 

             vyvěšeno : neznámy účastník řízení 

 

 

Toto oznámení, včetně jeho příloh, musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v 

souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Židlochovice 

a na úřední desce obecního úřadu Vojkovice. Žádáme Vás o vrácení tohoto dokumentu, včetně jeho 

příloh, s uvedením dne jejich vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. Současně úřad uvedené 

obce příslušné k vyvěšení těchto dokumentů potvrzuje, že tyto písemnosti byly zveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu). 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................................... …………. Sejmuto dne: ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

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