
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979 

Odbor životního prostředí a stavební úřad 

 Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

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. c) 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 17.10.2022 podal 

Obec Vojkovice, IČO 00488381, Hrušovanská č.p. 214, 667 01  Vojkovice, 

kterého zastupuje ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO 25751018, Novodvorská č.p. 1010/14, 

142 00  Praha 

(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 

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 

„Vojkovice - VO, ul. Družstevní, Rajhradská“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 600/7 (ostatní plocha), parc. č. 600/8 (ostatní plocha), parc. č. 

600/28 (orná půda), parc. č. 600/31 (orná půda), parc. č. 1450/1 (ostatní plocha), parc. č. 1450/19 (ostatní 

plocha), parc. č. 1450/20 (ostatní plocha), parc. č. 1450/41 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Vojkovice u Židlochovic. 

 

Popis a umístění stavby: 

-  Záměrem je rozšíření veřejného osvětlení na části ulice Družstevní a Rajhradská a výměna 

stávajících svítidel v části ul. Družstevní.  Veřejné osvětlení bude umístěno na/zařízení distribuční 

společnosti EG.D. Nové veř. osvětlení bude umístěno na nových ocelových stožárech umístěných 

podél komunikace. Stožáry jsou zvoleny v části ulice Družstevní a kolem chodníku s ohledem na 
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umístění a stávající uspořádání ulice s výškou 6 m bez výložníků. Svítidla v provedení LED. Stožáry 

kolem komunikace II/425 jsou zvoleny silniční stožáry 10 m s obloukovým výložníkem, s délkou 

vyložení 1,5 m. 

- Ze stávajícího podpěrného bodu EG.D, na němž je umístěno svítidlo VJ00002 ( parc.č.  600/28) bude 

proveden svod ze stávajícího rozvodu VO do pojistkové skříně SP100/NSP1P, kde bude provedeno 

odjištění nového rozvodu nožovou pojistkou 10A. Svod bude proveden kabelem AYKY-J 4x16.  Z 

pojistkové skříně bude vyveden (parc.č. 600/28, 600/31, 600/7) kabel AYKY -J 4x10 do nově 

budovaných stožárů -  na parc.č. 600/7 ( C-06), odtud přes parc.č. 600/7, 600/31, 600/8, k novému 

stožáru na parc.č. 600/8 ( C-07, D-01)  a dále v pozemku parc.č. 600/8, 1450/20 a 1450/19  k novému 

stožáru ( B0-2, B-01)  a na druhou stranu přes parc.č. 600/8, 1450/19, 1450/41, 1450/1 k navrženým 

stožárům na parc.č. 1450/20( A-03) a na parc.č. 1450/1 (A-01). Pro osvětlení komunikace jsou 

uvažovány Svítidla LED ( Schreder TECEO S, AMPERA MIDI).  Svítidla budou napojena kabelem 

SYKY-j 3 x 1, ze stožárových svorkovnic. 

- Kabely budou uloženy v zemi v pískovém loži a ochranné trubce AROT 63 a označeny výstražnou 

folií.  V místech překopů nebo protlaků přes vozovky bude navíc kabelové vedení uloženo do 

chráničky D110 mm. Délka stavby je cca 220 m. 

- Společně s kabelem VO bude uložena kulatina FEZnD10 mm. Každý stožár bude dodatečně 

přizemněn na toto uzemnění. Každý stožár bude dodatečně přizemněn na toto uzemnění.  Betonové 

základy  budou v hloubce až 1,5 m od terénu pro stožár JB10 typ BRNO  - A-01, A-02, A0-03 ( 

výška 10 m, vyložení 1,5-2 m).  Stožár typu JB8 BRNO, výšky 8 m s vyložením  105m  - B-01, B-02. 

Stožár typu SB6 BRNO, Výšky 6 m, bez výložníku( C-06) as dvojvýložníkem ( S-07, D-01). 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění 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. 

  

III. Podmínky pro provádění předmětného stavebního záměru: 

1.  Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OD, spis. zn. MZi-OD/10181/2022 ze dne 

15.5.2022: 
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2. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, n zn. 

9567/2022/KRJA ze dne 9.6.2022: 
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3. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s. uvedené ve 

vyjádření č.j. BV/2569/2022-Dou ze dne 19.5.2022: 

 

 

4.  Budou dodrženy podmínky společnosti GasNet, s.r.o., uvedené ve vyjádření zn. 5002614062 ze 

dne 20.5.2022: 
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5. Budou dodrženy podmínky E.ON Distribuce, a.s. z vyjádření zn. M49992-27061681 ze dne 

30.05.2022: 
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6. Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN, a.s., uvedené ve vyjádření č.j. 647331/22 ze dne 

16.05.2022: 

- Při pokládce dodržte ČSN 736005, platí i pro umístění rozvodných skříní. V místech křížení uložte 

kabely VO pod sdělovací vedení. Zákaz odkrytí trasy Cetin v podélném směru. Uložení cizího zemniče 

v min. souběžné vzdálenosti 1 m, křížení min. 0,5 m. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK 

na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník 

povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. 

V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, 

které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.  

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen 

oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 

předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo 

jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.  

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 

dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna 

a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly 

nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění 

stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška 

nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či 

průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.  

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke 

změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do 

budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou 

opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v 

takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo 

nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby 

jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, 

a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných 

ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit 

proti prověšení, poškození a odcizení.  

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v 

projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na 
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adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do 

doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.  

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s 

kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do 

kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným 

zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není 

Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v 

podélném směru.  

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) 

Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před 

zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den 

zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do 

doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.     

7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Nej.cz s.r.o., naše zn. VYJNEJ-2022-02328-01 ze 

dne 23.02.2022: 
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8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ELTODO Osvětlení s.r.o., naše zn. Vyj. 

VPD_2022_883 ze dne 31.05.2022: 
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9. Podle § 119 stavebního zákona lze výše uvedenou stavbu užívat pouze na základě 

kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, 667 01  Vojkovice 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, územní 

pracoviště Brno, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00  Praha 

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

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická č.p. 820/156, 

638 00  Brno 

Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, 148 00  Praha 

Obec Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, 667 01  Vojkovice 
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Situace: 

 

 

 

IV. Odůvodnění: 

Dne 17.010.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil  dne 07.12 2022  a dne 21.12.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
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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.  

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 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. MZi-OZPSU/10184/2022/VK ze dne 14.06.2022 

- OD MěÚ Židlochovice, č.j. MZi - OD/10181/2022-2 KR ze dne 15.05.2022 

- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,  č. žádosti VPD_2022_883 z e dne 31.05.2022 

- SÚS JMK, n zn. 9567/2022/KRJA ze dne 09.6.2022 

- Archeologický ústav,č.j. ARUB/5262/2022 , ze dne 29.06.2022 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a s.,  čj. BV/2569/2022-Dou ze dne 19.05.2022 

- EG.D, a.s. , zn. E7456-26184380,  z 13.05.2022, a M49992-27061681 ze dne 30.05.2022 

- GasNet, s.r.o.,  zn. 5002614062 z 20.05.2022 

- CETIN  č.j. 647661/22 z 16.05.2022 

- Nej.cz, n.zn. VYJNEJ-2022-02328-01 ze dne 23.02.2022 

- Policie ČR, č.j. KRPB-105308-2/ ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 25.5.2022 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Posouzení záměru žadatele dle §90 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky 

1): 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 

Dokumentace je zpracována v rozsahu stanovenou vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů s tím, že rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu 

stavby, jejímu stavebně technickému provedení, účelu užívání a vlivu na životní prostředí. Stavební úřad 

prověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a řeší v odpovídající míře obecné technické 

požadavky, stanovené prováděcími prvními předpisy – vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využití území ve znění pozdějších předpisů, zejména části třetí „požadavky na vymezování pozemků a 

umisťování staveb na nich“ a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších přepisů 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

Jedná se o nové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů. Jedná se o liniovou stavbu podzemního vedení 

a nadzemních stožárů. Podmínky vlastníků technické infrastruktury jsou zahrnuty v části III. Podmínky 

pro provedení stavby. 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů 4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Ze stanovisek dotčených orgánů a zvláštních právních předpisů nevyplývají požadavky na předmětný 

záměr.  

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.  

 (2) Stavební 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 
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účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

Dle územně plánovací dokumentací kraje - Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje z  

3.11.2016 (dále jen ZÚR)  ve znění  Aktualizace č.  2 ZÚR schválené dne 17. září 2020: 

Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje JMK, neboť není v rozporu ani s obecnými požadavky 

na využívání území stanovenými v prioritách  územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území v bodech 1-23 ZÚR. 

Dle platné územně plánovací dokumentace obce Vojkovice  - Územní plán sídelního útvaru Vojkovice, 

účinný od 14.5.1998, který byl změněn třemi změnami, z nich poslední Změna č. III. nabyla účinnosti 

28.5.2015 (dále jen ÚPSNÚ): 

Záměr se umisťuje do zastavěného i nezastavěného území, do plochy dopravních koridorů.DK, do plochy 

smíšené obytné . SO/2, plochy pro automobilovou dopravu a dopravních zařízen .DA/-, plochy krajinné 

zeleně .KZ a  plochy polí, zahrad, sadů vinic  v drobné  držbě. 

Záměr je novostavbou liniové stavby technické infrastruktury. Pozemky záměru jsou situovány v 

zastavěném i nezastavěném území. Dle ÚPSNÚ není technická infrastruktura v jednotlivých plochách 

s rozdílným způsobem využití nepřípustná. 

 

Z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování je záměr dle §18. odst. 2 stavebního zákona 

v souladu s komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Umístění liniové stavby technické infrastruktury je z hlediska koordinace veřejných a soukromých zájmů 

dle § 18 odst. 3 stavebního zákona v souladu s cíli územního plánování  

 

Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby – jedná se o stavbu veřejného osvětlení, která je 

tvořena zemním vedením NN a nadzemní části tvořené stožáry.   

 

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

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení: 

Podle § 85 odst.1 písm. a) SZ - žadatel:  

 Obec Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01  Židlochovice  

 

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

 Obec Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01  Židlochovice  

 

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: 

 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s 

majetkem státu, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 –vlastník 

pozemků parc.č. 600/8, 1450/1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic. 

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická č.p. 820/156, 

Lesná, 638 00  Brno 38– provozovatel TI 

 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem– vlastník TI 

 CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň - vlastník TI 

 EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno – vlastník TI 

 Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 – vlastník TI 
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 ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r. Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 – 

správce  - TI 

 

Podle § 85 odst. 2 písm. b) SZ – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 

nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

 Zdeňka Šedivá,  na. 23.1.1949, Rajhradská č.p. 251, Vojkovice, 667 01  Židlochovice– 4/6 

vlastník pozemku parc. č.600/43 jehož součástí je stavba č. p. 251 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Zdeňka Šedivá,  nar. 9.6.1985, Rajhradská č.p. 251, Vojkovice, 667 01  Židlochovice– 1/6 

vlastník pozemku parc. č.600/43 jehož součástí je stavba č. p. 251  v k.ú. Vojkovice u 

Židlochovic 

 Josef Pouza, č. p. 239, 664 84 Vysoké Popovice– 1/6 vlastník pozemku parc. č.600/43 jehož 

součástí je stavba č. p. 251  v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Radka Hovězáková, Rajhradská č.p. 250, Vojkovice, 667 01  Židlochovice –  vlastník pozemku 

parc. č.600/44 jehož součástí je stavba č. p. 255  v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Petr Jung, Za Kasárnami č.p. 3432/36a, 690 02  Břeclav 2  –  vlastník pozemku parc. č.1450/33 v 

k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Mgr. et Mgr. Kamil Jung, Záhumní č.p. 961, 691 02  Velké Bílovice –  vlastník pozemku parc. 

č.1450/30 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Jihomoravský kraj - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 

oblast střed, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 – vlastník pozemku parc.č. 

1450/15 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Simona Šrotová, sídl. Družba č.p. 655, 667 01  Židlochovice –  ¼ vlastník pozemku parc. 

č.1450/26 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 Pavlína Jelínková, Rajhradská č.p. 131, Vojkovice, 667 01  Židlochovice – 3/4 vlastník pozemku 

parc. č.1450/26 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

 

 Rampová Táňa, nar. 22.04.1950, Rajhradská 111, 667 01 Vojkovice ( vlastník pozemku parc.č 

1450/28 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic)  - Osobám, která není známy dle § 32 odst.2 písm. e) 

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění,  kdy se zároveň jedná o účastníka,  kterým 

nemá  být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán neustanovuje opatrovníka, 

ale doručuje veřejnou vyhláškou. Osoby, které nejsou známy, jsou neznámí dědicové po 

zemřelých účastnících řízení.  

 

 Benešová Anna , nar. 24.09.1916, Mlýnská 327/17, Trnitá, 602 00 Brno (vlastník pozemku 

parc.č. 1450/32 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic) -  Osobám,  neznámého pobytu nebo sídla a 

osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat dle § 32 odst.2 písm. d) zák. č. 500/2004 Sb. 

správní řád v platném znění,  kdy se zároveň jedná o účastníky,  kterým nemá  být v řízení 

uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán neustanovuje opatrovníka, ale doručuje 

veřejnou vyhláškou. Osoby, kterým se prokazatelně nedaří doručovat– adresát je na uvedené 

adrese neznámý. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

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. 
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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 oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a 

na úřední desce obecního úřadu Vojkovice. 

 

 

 

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, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12.12.2022. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

1. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 

 sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 

 sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 

 zastoupení pro: Obec Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, 667 01  Vojkovice 

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, územní 

pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

3. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 

6. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno - venkov, IDDS: siygxrm 
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 sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38 

7. Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 

 sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

8. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma 

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

9. Zdeňka Šedivá, Rajhradská č.p. 251, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

10. Radka Hovězáková, Rajhradská č.p. 250, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

11. Petr Jung, Za Kasárnami č.p. 3432/36a, 690 02  Břeclav 2 

12. Mgr. et Mgr. Kamil Jung, Záhumní č.p. 961, 691 02  Velké Bílovice 

13. Simona Šrotová, sídl. Družba č.p. 655, 667 01  Židlochovice 

14. Pavlína Jelínková, Rajhradská č.p. 131, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

15. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast střed, IDDS: 

k3nk8e7 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

  

dotčené správní úřady 

16. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 

17. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100, 667 01  

Židlochovice 

  

ostatní 

18. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 

 sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00  Brno 2 
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