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Číslo jednací: MUVR-2099/2020-2                                   

Vyřizuje: Bc. Petr Gloza                                                                                               
Telefon:  511 147 308 
E-mail:   stavebni1@mestovracov.cz 
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V E Ř EJ N Á  V YHL Á ŠKA  
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  
 
Dne 29.12.2020 podal EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 
v zastoupení EEIKA Brno, s.r.o., IČ: 25573829, se sídlem Kšírova 385/120, 619 00 Brno, 
v zastoupení GRENEVOS s.r.o., IČ: 060 23 894, se sídlem J. Středovského 1076, 763 31 
Brumov-Bylnice (dále jen „žadatel“), u Odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov, žádost o 
změnu územního rozhodnutí o umístění stavby „Technická a dopravní infrastruktura 
Olšíčka, Vracov“ vydaného odborem výstavby a zemědělství MěÚ Vracov umístěna pod č.j. 
MUVR-1461/2019-4 dne 03.01.2020, stavebních objektů SO.08 Distribuční kabelové rozvody 
NN a SO.09 Distribuční trafostanice VN/NN umístěných na pozemcích parc. č. 4898/1, 4905/2, 
4906, 4907, 4908/1, 4908/2, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 
4919, 4920, 4921, 4922, 4943/1, 4944 a 4924, 4929/8, 4929/6, 4937/2, 4941/46, 4941/47, 
4941/48, 4941/55, 4943/1 a 3493 v k. ú. Vracov. 
 
Změna je vyvolána požadavkem na umístění rozměrově většího typu kioskové distribuční 
trafostanice VN/NN na novém umístění na pozemcích parc. č. 4943/1 a 4937/2 v k. ú. Vracov. 
Nové umístění distribuční kioskové trafostanice VN/NN bylo na základě žádosti Lesů České 
republiky s.p. požadováno umístění distribuční kioskové trafostanice VN/NN ve vzdálenosti 6 
m od břehové hrany vodního toku. Dále je v projektové dokumentaci zapracováno konkrétní 
umístění přípojkových a rozpojovacích skříní dle technického zadání žadatele. U distribučních 
kabelových vedení VN byla u každého kabelu VN doplněna HDPE trubka pro telekomunikační 
vedení. Trasy kabelových vedení VN a NN byly z větší části zachovány dle vydaného 
územního rozhodnutí, ale pouze v některých místech byly provedeny drobné úpravy 
předchozích navržených kabelových tras VN/NN (např. zaústění kabelových vedení VN a NN 
do plánované kioskové distribuční trafostanice VN/NN). Stavební objekty SO.08 Distribuční 
kabelové rozvody NN a SO.09 Distribuční trafostanice VN/NN budou umístěny na 
pozemcích parc. č. 4898/1, 4905/2, 4906, 4907, 4908/1, 4908/2, 4909, 4910, 4911, 4912, 
4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4944, 4924, 4929/8, 4929/6, 
4937/2, 4941/46, 4941/47, 4941/48, 4941/55, 4943/1, 3494/8, 4899/1, 3409, 3408/1 a 3493 v k. 
ú. Vracov. 
 
Odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. e) stavebního zákona (dále jen „stavební úřad“) v souladu s ustanovením § 94 odst. 4  
a § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně upouští od 
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru a stanovuje lhůtu, do  
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ve které mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. 
Současně stavební úřad oznamuje, že byly shromážděny nezbytné podklady pro 
posouzení stavby a pro vydání rozhodnutí.  
 
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě 
důkazy uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru výstavby a zemědělství MěÚ 
Vracov. V souvislosti s přijímanými opatřeními proti šíření onemocnění COVID 19 se upravuje 
provozní doba pro veřejnost následovně: pondělí 7:00 – 12:00 h, čtvrtek 12:00 – 17:00 h. Mimo 
úřední dny je možné vyřízení potřebných záležitostí ze strany veřejnosti po předchozí  
e-mailové či telefonické domluvě s konkrétní úřední osobou na nezbytně nutnou dobu. 
 
 Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat 

důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ustanovení § 
36 odst. 2 mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 
správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. 

 Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) 
nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu 
ustanovení § 136 odst. 4 správního řádu, v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet 
do spisu.  

 Účastníci řízení a jejich zástupci mají, ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu, 
právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo 
na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.  

 Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu před dnem 
ústního jednání nebo při ústním jednání. 

 Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k 
zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně 
pouze jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 
4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.  

 Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno 
a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

 Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, 
které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

 Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 
písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je 
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), 
může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

 
 
(vlastnoruční podpis) 
 
Bc. Petr Gloza 
vedoucí Odboru výstavby a zemědělství 
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Datum vyvěšení: 21.01.2021    Datum sejmutí: .........................................  
 
 
Radana Zelinková v. r.  
referent Odboru výstavby a zemědělství 
.....................................................................   .....................................................................  
Razítko a podpis oprávněné osoby   Razítko a podpis oprávněné osoby  
potvrzující vyvěšení     potvrzující sejmutí 
 
V elektronické podobě zveřejněno: 21.01.2021  V elektronické podobě zveřejněno do:  
 
 
Radana Zelinková v. r.  
referent Odboru výstavby a zemědělství 
.....................................................................   .....................................................................  

Razítko a podpis oprávněné osoby    Razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
Rozdělovník: 
 

1. EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno zastupující EEIKA Brno, s.r.o.,  
IČ: 25573829, se sídlem Kšírova 385/120, 619 00 Brno 

2. Město Vracov, IČ: 00285498, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov  
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
4. Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 

Kyjov 
5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, 

Plucárna 3560/1, 695 01 Hodonín 
6. MěÚ Vracov – spis 

 
 
Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou 
tj. vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li 
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osobám, 
jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich parc. č. 4898/1, 4905/2, 4906, 4907, 4908/1, 4908/2, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 
4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4944, 4924, 4929/8, 4929/6, 4937/2, 4941/46, 
4941/47, 4941/48, 4941/55, 4943/1, 3494/8, 4899/1, 3409, 3408/1 a 3493 v k. ú. Vracov, může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


