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Městský úřad Vracov 
odbor výstavby a zemědělství 

nám. Míru 202, Vracov  696 42  

 

č.j. MUVR-1401/2020-4                        Vracov 26.10.2020 
vyřizuje: Bc. Gloza                                                                                          e-mail: stavebni1@mestovracov.cz 

tel. 511 147 308 

Veřejná vyhláška 
R O Z H O D N U T Í 

  

Dne 03.09.2020 podalo Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov, IČ: 00285498 (dále 

jen „žadatel“), u odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov, žádost  o vydání rozhodnutí        

o umístění stavby „Vracov – rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky“ na 

pozemku parc. č. 1667 a 1666 v k.ú. Vracov podle § 86  ve  spojení § 79 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon). 

 

Odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov jako místně příslušný stavební úřad I. stupně, 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) posoudil v územním řízení 

žádost podle § 90 stavebního zákona a vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, v platném znění, 

 

 ú z e m n í   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   

 
pro stavbu: „Vracov – rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky“ na pozemku 

parc. č. 1667 a 1666 oba druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Vracov.  

 
Jedná se o liniovou stavbu sítě elektronických komunikací – přeložku podzemního vedení 

cetin a stávající metropolitní optické sítě města.  

 

Pravostranně podél komunikace bude provedena přeložka podzemního vedení cetin. Vedení 

povede ve vzdálenosti 0,40 m od betonové obruby. V místech, kde stávající zástavba 

neumožňuje vedení 0,40 m od obruby, bude lokálně vedení uloženo do chráničky. V místě 

křížení komunikace bude podzemní vedení cetin umístěno do chráničky a konce chráničky 

budou vyvedeny min. 1m za betonovou obrubu komunikace do volného terénu.  

Podél přeložky cetinu, dojde k přeložce podzemního kabelového vedení firmy Noel s.r.o.. 

Trasa povede pravostranně podél komunikace a nesmí být pod obrubníkem ani betonovým 

základem. Vedení povede ve vzdálenosti 0,40 m od betonové obruby. V místech, kde stávající 

zástavba neumožňuje vedení 0,40 m od obruby, bude lokálně vedení uloženo do chráničky. V 

místě křížení komunikace bude podzemní vedení kabelového vedení umístěno do chráničky a 

konce chráničky budou vyvedeny min. 0,50 m za betonovou obrubu komunikace do volného 

terénu. 

 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: jedná se o stavbu podzemního komunikačního 

vedení, která z hlediska dopadů na své bezprostřední okolí bude mít minimální vliv. Stavbou 
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může být dotčeny pozemky bezprostředně sousedící se stavbou „Vracov – rekonstrukce MK 

ul. Horní Řádky a Dolní Řádky“ na pozemku parc. č. 1667 a 1666 v k.ú. Vracov a to 

zejména její realizací. Co se týká provozu stavby po jejím dokončení, jedná se o stavbu, která 

z hlediska dopadů na své okolí nezmění podmínky v jejím bezprostředním okolí.  

 

 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

 

1. Stavba „Vracov – rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky“ se umisťuje 

na pozemku parc. č. 1666 a 1667 v katastrálním území Vracov  tak, jak je zakresleno 

v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Peter Štefančík , ČKAIT - 1003663. 

2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech. 

zařízení, a bude dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi.  

3. Stavba bude provedena dodavatelsky subjektem oprávněným k provádění staveb podle 

§ 160 stavebního zákona. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, bude stavebnímu úřadu oznámen před 

zahájením stavebních prací. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a příslušné technické normy. 

5. Na stavbě musí být veden během prací stavební deník, v němž musí být zaznamenány 

všechny údaje pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další 

závažné okolnosti související se stavbou. 

6. Provedení jakýchkoliv odchylek od schválené dokumentace musí být předem 

projednáno a schváleno stavebním úřadem. 

7. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími 

rozhodnutími týkající se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto 

dokumenty svému nástupci. 

8. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 

stavebního zákona. 

9. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím 

vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k 

neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému 

znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a nepořádku na 

staveništi. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do 

předchozího stavu. 

10. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 o existenci sítě elektronických 

komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 

04.06.2020  pod č.j.: 640346/20 a z něho vyplývající povinnosti žadatele. 

11. Budou splněny podmínky stanoviska  GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 602 00 

Brno ze dne 25.03.2020 zn. 5002103456. 

12. Budou splněny podmínky ze stanoviska NOEL, s.r.o., Na Pískách 3, Hodonín 695 01 

ze dne 13.08.2020 zn. 118/VRAC a z něho vyplývající povinnosti žadatele. 

13. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. 

ze dne 16.04.2020 zn. 2/JU/2020/20200405. 

14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Kyjov odbor životního prostředí 

a územního plánování vydaného dne 14.04.2020 pod č.j. OŽPÚP31804/20/ozp_sek: 

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona 185/2001 Sb.. o 

odpadech v platném znění i dále jen zákon o odpadech i stanoví tyto podmínky: 
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1. S odpady vzniklými při realizaci musí být naloženo v souladu se zákonem o 

odpadech. Musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a s 

respektováním hierarchie nakládání s odpady dle ustanovení §9a zákona o odpadech v 

platném zněm. 

2. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí 

podle ustanovení § 12 odst. 3. zákona o odpadech. 

3. Stavebník písemně oznámí orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kyjov, 

OŽPÚP způsob jakým bylo naloženo s odpady z realizace stavby a to pro konkrétní 

množství těchto druhů odpadů jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání 

stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, oznámí 

stavebník výše uvedené údaje do 30 dnů od ukončení prací. 

15. Budou splněny podmínky vyjádření E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 

01 České Budějovice, o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 

24.04.2020 pod zn. E7456-26044650. 

 

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a podle §  85 

odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je Město Vracov,  E.ON Distribuce, 

a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280854 a  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. 

 

Pro zabezpečení plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, nejsou-li stanoveny 

rozhodnutími, případně požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury jsou do 

podmínek tohoto rozhodnutí zaneseny požadavky vlastníků technické a dopravní 

infrastruktury a dotčených orgánů. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 03.09.2020 podal žadatel u odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov, žádost  o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby „Vracov – rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní 

Řádky“ na pozemku parc. č. 1667 a 1666 v k.ú. Vracov.  

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

 

K žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení žadatel předložil: 

- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení, 

- seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 

přímo dotčeno,  

- závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a územního plánování MěÚ 

Kyjov a správců technické infrastruktury - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Purkyňova 2, 695 11 Hodonín, GridServices, s.r.o Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, E.ON 

Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice a NOEL, s.r.o., Na 

Pískách 3, 695 01 Hodonín.  

 

Veřejnou vyhláškou ze dne 16.09.2020 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům 

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

od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
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dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil lhůtu, do pondělí 19. 10. 2020, ve které 

mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. 

 

Při ustanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z dikce § 27 odst. 1 a 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, § 85 odst. 1 stavebního zákona a § 85 odst. 2 stavebního 

zákona. Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení Město Vracov, E.ON Distribuce, a.s., F.A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280854 a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Podle § 85 odst. 2, 

písm. b) stavebního zákona jako osoby, jejichž vlastnická práva  k sousedním stavbám a nebo 

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

jsou účastníky řízení vlastníci pozemků osoby jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich parc.č. 1715; 1714; 1712; 1711; 

1709; 1706;1705/1; 1700; 1697; 1696/1; 1696/2; 1692; 1690; 1687; 1685; 1683; 1681; 1679; 

1677; 1675; 1674/8; 1674/1; 1673/1; 1670; 1668; 1665; 1664/2; 1664/1; 1663; 1662; 1661/2; 

1660/2; 1660/1; 1659; 1658; 1657; 1656; 1655; 1654; 1653; 1651; 1652; 1649; 1648 v k.ú. 

Vracov, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 

V průběhu územního řízení účastníci řízení ani dotčené orgány k projednávané stavbě 

neuplatnily žádné námitky ani připomínky.  

 

V územním řízení stavební úřad stavbu posoudil, z hledisek vymezených v § 90 stavebního 

zákona tzn. zda je navržená stavba v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a 

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s 

požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních 

předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv 

a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

 

Umístění stavby  tedy bylo posuzováno z hlediska dodržení Obecně závazné vyhlášky města 

Vracov č. 21/2002, o vyhlášení závazných částí územního plánu města, když je navržená 

stavba umístěna v ploše veřejná zeleň, kde jsou stavby technické infrastruktury přípustné. 
Žádost na umístění stavby není v rozporu s veřejnými zájmy ani s cíli a záměry územního 

plánování, protože odpovídá zásadám uspořádání technické infrastruktury a nachází se v 

zastavěném území v plochách určených pro funkční využití veřejná zeleň s navazující plochou 

bydlaní v rodinných domech, pro kterou je podzemní komunikační vedení určeno. Mezi hlavní 

cíle územního plánování patří zejména udržitelný rozvoj území, jenž má uspokojovat potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Předpoklady na 

udržitelný rozvoj území jsou zajišťovány řešením účelného využití a prostorového uspořádání 

území pro dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji v území. Cílem 

územního plánování je rovněž určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 

území a zajišťovat ochranu území nezastavěného. Navržený stavební záměr svým charakterem 

a rozsahem, žádným způsobem nekoliduje s výše uvedenými cíli územního plánování. 

Navržená stavba nemá vliv na ochranu architektonických či urbanistických hodnot. Závěrem 

je třeba zmínit, že v návaznosti na ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, územní plán v 

souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování 

v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Z uvedeného je 

tedy zřejmé, že v případě, kdy stavební záměr je v souladu s vydanou územně plánovací 



 5 

dokumentací, je současně i v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Žádost o územní 

rozhodnutí byla úplná, byla podána na předepsaném formuláři, a obsahuje všechny náležitosti 

stanovené v příloze č.1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Záměr je v souladu s obecnými požadavky 

na výstavbu stanovenými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, protože navržená nová technická infrastruktura je umístěna pod zem. V souladu s 

ustanovením § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nebyla stavba podle citované vyhlášky 

posuzována. 

 

Na základě posouzení stavby odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov konstatoval, že 

umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, vyhovuje vydané 

územně plánovací dokumentaci, je v souladu cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot, jsou dodrženy regulativy funkčního 

využití území a prostorového uspořádání.  

 

Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v platném znění tzn., že stavba je navržená  v souladu s 

vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 

charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

v území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

 

V průběhu správního řízení nebyly uplatněny účastníky řízení a dotčenými orgány námitky 

proti umístění stavby. Požadavky správců technické infrastruktury a dotčených orgánů jsou 

zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov 

tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a stavbu „Vracov – rekonstrukce MK ul. 

Horní Řádky a Dolní Řádky“ na pozemku parc. č. 1667 a 1666 v k.ú. Vracov umístil. 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k 

odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

podáním u odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov. 

 

Odvolání se podává u odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov s potřebným počtem 

stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.  

 

Toto územní rozhodnutí o umístění stavby platí dva roky ode dne nabytí právní moci, 

nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude stavba povolena. 
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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. 

 

Podle § 92 odst. 1) stavebního zákona musí být vždy zpracována dokumentace pro provádění 

stavby u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona. 

 

 

„ otisk úředního razítka „ 

 

 

vedoucí odboru výstavby a zemědělství                     

Bc. Gloza Petr 
 

 
vyvěšeno dne: ……………. Eliášová Jitka DiS.                      

 

sňato dne: ………………..,  Eliášová Jitka DiS.                 

 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………  Eliášová Jitka DiS.        

 

 

Rozdělovník: 

 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona, účastníci územního řízení podle ust. § 85 odst.1 

stavebního zákona a dotčené orgány jednotlivě: 

 
1. Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov  

2. Městský úřad Kyjov, odbor živ. prostředí a úz. plánování, Masarykovo náměstí 30,  Kyjov 

3. MěÚ Vracov – spis 

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, (doručováno veřejnou 

vyhláškou) jako osoby jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich parc.č. 1715; 1714; 1712; 1711; 1709; 

1706;1705/1; 1700; 1697; 1696/1; 1696/2; 1692; 1690; 1687; 1685; 1683; 1681; 1679; 1677; 

1675; 1674/8; 1674/1; 1673/1; 1670; 1668; 1665; 1664/2; 1664/1; 1663; 1662; 1661/2; 

1660/2; 1660/1; 1659; 1658; 1657; 1656; 1655; 1654; 1653; 1651; 1652; 1649; 1648 v k.ú. 

Vracov může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 
S vyznačenou právní mocí ještě obdrží (§ 92 odst.4) 

- žadatel zároveň s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy 

 

Poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nebyl vyměřen 
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