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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad, 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 15.07.2020 podal
Obec Hnanice, IČO 00600351, Znojemská 113, 669 02 Hnanice,
kterou zastupuje Ing. Oldřich Diviš, IČO 10112171, nar. 24.05.1961, Únanov 144, 671 31
Únanov
(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
rozhodnutí o umístění stavby
rozšíření technické infrastruktury
"veřejné osvětlení Hnanice, ul. Sklepní"
Hnanice,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 31/1 (ostatní plocha), parc. č. 31/5 (ostatní plocha), parc. č. 60/1
(ostatní plocha), parc. č. 60/4 (ostatní plocha), parc. č. 61/1 (ostatní plocha), parc. č. 62/1 (vodní plocha),
parc. č. 191/1 (ostatní plocha), parc. č. 253/1 (ostatní plocha), parc. č. 309/2 (ostatní plocha), parc. č.
309/8 (ostatní plocha), parc. č. 311 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 959 (ostatní plocha)
v katastrálním území Hnanice.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o stavbu technické infrastruktury - rozšíření veřejného osvětlení. Stavba bude obsahovat
výstavbu rozvodů a stožárů veřejného osvětlení. Stavba bude obsahovat úpravu a doplnění veřejného
osvětlení na ul. Sklepní a spojovací uličce k ul. Pod Skalou v Hnanicích .
Účelem stavby je osvětlení veřejných ploch v zastavěné části obce Hnanice, půjde o stavbu trvalou.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna v zastavěné ploše obce Hnanice. Dotčenými pozemky budou pozemky parc. č.
31/1, 31/5, 60/1, 60/4, 61/1, 62/1, 191/1, 253/1, 309/2, 309/8, 311, 959 v katastrálním území Hnanice
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Určení prostorového řešení stavby:
Napojení nové části veřejného osvětlení bude provedeno ze stáv. rozvaděče RVO, který je osazen na
objektu Vinařství Kořínek s.r.o. Pod Skalou 106. Z jistícího prvku napojen a vyveden nový kabel
CYKY-J 4x16, který bude smyčkován přes stožáry č. 01-05. Kabelová trasa CYKY -J 4X16 bude
délce 200,00 m. Ze stožáru č. 05 budou dále pokračovat dvě kabelové větve. První větev bude
smyčkována přes stožáry 06-11. Kabel bude ukončen v novém stožáru č. 12.. Kabelová trasa CYKY
-J 4X16 bude v délce 300,00 m. Druhá větev bude zasmyčkována přes stožáry č. 13-16. Kabel bude
ukončen v novém stožáru č. 06. Kabelová trasa CYKY -J 4X16 bude v délce 150,00 m.
Kabelové vedení VO bude přednostně ukládáno fo společných výkopů s kabeky NN DS E.ON.
Celková délka zemního kabelového vedení AYKY 4x16 VO 230/400V bude 384 m, délka trasy
318m. Kabel CYKY 3x1,5mm bude v délce vedení 66 m. Délka uzemnění pásek FeZn 30x4mm
bude 178 m. V trase budou tři stožáry VO výšky 8 m a sedm stožárů VO výšky 6 m.
Celková délka kabelového vedení CYKY 4x16 VO 230/400V - TN-C bude 650m, Uzemnění bude
páskem FeZn 30x4 mm. V trase bude 12 stožárů VO výšky 5 m se svítidly (na 5 stožárech budou
použita stávající LED svítidla).
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.
-

-

-

4.

5.
6.
-

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. Dokumentaci zpracoval Libor Semerád a ověřil Ing. Oldřich Diviš,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1003517) v říjnu 2019.
Stavební čára se neudává, jedná se o technickou infrastrukturu, jejíž rozvody budou umístěny pod
úroveň terénu.
Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů:
Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí ze dne 28.04.2020 č.j. MUZN 45768/2020
S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu se zák.č. 541/2020
Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem
v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu
§ 94 odst. 1 zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu
odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů po ukončení prací orgánu odpadového hospodářství
MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo (viz §15 odst.2 písm.b) zákona č. 541/2020Sb., o
odpadech)
Správa Národního parku Podyjí ze dne 04.06.2020 č.j. NPP 0567/2020
Hlavice svítidel budou opatřeny rovným spodním krytem tak, aby světelný kužel neměřoval do
horního poloprostoru a osvětloval pouze povrch v pruhu komunikace a chodníků. Světelný zdroj bude
volen v takové vlnové délce (teplotě chromatičnosti), která má minimální lákavý efekt na noční hmyz
a negativní vliv na biorytmy, tedy u nových svítidel menší nebo rovno 2700 K.
Obecní úřad Hnanice - silniční správní úřad ze dne 02.09.2020 č.j. HNAN 457/2020
Při provádění stavby trváme na bezpodmínečném dodržování zákazových značek „zákaz vjezdu
vozidel nad 3,5t, které jsou umístěny z obou stran ulice Sklepní. Důvodem je to, že v minulosti byly
již problémy s propadem sklepů pod komunikací. Komunikace i související výkopy musí být po
skončení stavby uvedeny do původního stavu.
Budou dodrženy podmínky uložené ve vyjádřeních správců technické a dopravní infrastruktury:
E.on Distribuce a.s. ze dne 05.12.2019 zn. M40715-26017708
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.11.2019 č.j. 811401/19
GridServices s.r.o. ze dne 02.12.2019 zn. 5002038667
Oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV Č.R. Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a umožnit
Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického
výzkumu sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči na dotčeném území.
Budou dodrženy podmínky uložené v ostatních vyjádřeních:
Povodí Moravy s.p. ze dne 17.06.2020 zn. PM 16315/2020/5203/IN:
Přímému správci, tj. Povodí Moravy s.p., provoz Znojmo (ul. Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo,
(úsekový technik Jaromír Mička 724 337 467, micka@mpo.cz) bude oznámeno zahájení prací min. 5
dní předem a bude přizván k převzetí prací týkajících se koryta vodního toku.
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Před samotným zahájením stavby a po jejím dokončení proběhne protokolární předání
pozemku.
Po dokončení prací před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude na Povodí Moravy s.p. provoz Znojmo
ul. Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo, (úsekový technik Jaromír Mička 724 337 467,
micka@mpo.cz) předáno geometrické zaměření křížení toku v rozsahu situace/ řez.
Vlastní realizací stavby nesmí dojít k zanášení koryta toku. Sypký materiál nebude skladován na
břehové hraně koryta.
Před zahájením stavby si investor zajistí vytyčení podzemních vedení a zařízení přímo v terénu
a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí a správců dopravní infrastruktury.
Stavební práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození staveb nacházejících se na sousedních
pozemcích a k poškození zemních sklepů, které se mohou nacházet pod pozemky dotčenými stavbou.
Dotčené pozemky budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hnanice, Znojemská 113, 669 02 Hnanice
Odůvodnění:
Dne 15.07.2020 podal žadatel tj. Obec Hnanice, IČO 00600351, Znojemská 113, 669 02 Hnanice,
kterou zastupuje Ing. Oldřich Diviš, IČO 10112171, nar. 24.05.1961, Únanov 144, 671 31 Únanov
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rozšíření technické infrastruktury "veřejné osvětlení
Hnanice, ul. Sklepní" Hnanice.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení,
byl žadatel dne 22.07.2020 pod č.j. MUZN 117163/2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
usnesením ze dne 22.07.2020 pod č.j. MUZN 23404/2020 přerušeno.
Po doložení podkladů stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dne 15.02..2021 pod č.j. MUZN
26494/2021 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního 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 a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy.
Současně stavební úřad v oznámení o zahájení řízení uvedl, že účastníci řízení 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 s odkazem na § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Stavební úřad v provedeném řízení o umístění stavby dle ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona
posoudil záměr žadatele:
a) zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
Stavba rozšíření technické infrastruktury "veřejné osvětlení Hnanice, ul. Sklepní" Hnanice,
bude umístěna na pozemku parc. č. 31/1, 31/5, 60/1, 60/4, 61/1, 62/1, 191/1, 253/1, 309/2, 309/8, 311
959 v katastrálním území Hnanice. Stavební úřad vycházel z předpokladu, že se jedná o umístění
technické infrastruktury do ploch, které jsou určeny jako plochy dopravní infrastruktury silniční
(s výjimkami, kde technické řešení stavby nešlo provést jinak). Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba
bude umístěna pod úroveň terénu, tak stavba svým charakterem nijak neovlivní sousední pozemky, či
stavby na nich. V nově vzniklém ochranném pásmu kabelového vedení lze za určitých podmínek se
souhlasem vlastníka technické infrastruktury realizovat stavby. S ohledem na to není důvodné proč
navrhovanou stavbu jak je navržena v daném místě, nepovolit.
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Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání územního rozhodnutí podle ustanovení § 86
stavebního zákona. Žádost byla podána na formuláři podle příl. č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, k žádosti byla
doložena stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. Dokumentace pro územní
rozhodnutí byla zpracována oprávněnou osobou. Záměr stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, zejm. dle ustanovení § 20 odst. 1. Stavba
bude umístěna s ohledem na souvislosti a charakter území a nebude zhoršovat kvalitu prostředí a hodnotu
území. Stavební úřad s přihlédnutím k charakteru stavby v daném místě a obvyklému umísťování staveb
technické infrastruktury, dospěl k závěru, že navrhovaná stavba je v souladu s ustanovením § 24 odst. 1
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, neboť rozvodná
energetická vedení se v zastavěném území obce umísťují pod zem.
Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu zejména podle vyhlášky o obecných požadavcích
na využívání území tj. požadavky na vymezování ploch, pozemků a umísťování staveb. Stavba technické
infastruktury bude s ohledem na souvislosti a charakter území a nebude zhoršovat kvalitu prostředí a
hodnotu území.
Dále se stavební úřad zaobíral posuzováním žádosti žadatele s odkazem na vyhlášku
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a došel k závěru, že navrhovaná
stavba je s touto uvedenou vyhláškou v souladu. Navrhovaná stavba splňuje základní požadavky na
stavbu zejména mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost. Záměr je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území.
Záměr stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, tj.
s požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, zvláštní požadavky pro
vybrané druhy staveb, především s ustanovením § 6, § 8, § 9 a § 34 vyhlášky. Prostorové uspořádání
distribuční sítě s dalšími sítěmi technického vybavení jako souběh a křížení bude provedeno podle ČSN
73 6005. Ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, je třeba konstatovat, že se
jedná o záměr, který svým charakterem nevyžaduje návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace. Záměr stavby je v souladu s veřejnými zájmy zejména neohrožuje život a
zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče nebo archeologické
nálezy a sousední stavby. Následnou údržbou stavby nedojde k ovlivňování okolních staveb.
b) zda je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem
Navrhovaná stavba se napojuje na stávající technickou infastrukturu – rozvod veřejného osvětlení
v zastavěné části obce Hnanice. Stavba je umísťována za účelem osvětlení veřejných ploch v zastavěné
části obce Hnanice.
V místě navrhované stavby se nachází ochranná a bezpečností pásma technické infrastruktury –
technické řešení stavby je upraveno, tak aby odpovídalo podmínkám vydaných správci technické
infrastruktury a dotčeným orgánům.
c) zda je záměr žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými
stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Jednotlivé dotčené orgány k návrhu stavby vydaly souhlasná stanoviska nebo souhlasná stanoviska za
splnění daných podmínek. Stavební úřad jednotlivé podmínky dotčených orgánů zahrnul do podmínek
pro provedení stavby a to tak jak je ve výrokové části uvedeno.
Stavební úřad v provedeném řízení o umístění stavby dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona
posoudil záměr žadatele, zda je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního
plánování vzhledem k tomu, že se pro navrhovanou stavbu dle § 96b nevydává závazné stanovisko.
Návrh umístění stavby je v souladu s platným územním plánem Hnanice vydaným formou opatření
obecné povahy pro správní území obce Hnanice obecním zastupitelstvem dne 23.11.2016, datum nabytí
účinnosti 09.12.2016.

Č.j. MUZN 49585/2021

str. 5

Navrhovaná stavba technické infrastruktury se nachází v ploše dopravní infrastruktury silniční (DS) a
zasahuje i do plochy bydlení venkovského charakteru (BV). V těchto plochách je možné umístit
technickou infrastrukturu. Závěrem je tedy možné konstatovat, že stavba je plně v souladu s územně
plánovací dokumentací.
Stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby, neboť se jedná o stavební záměr, který lze
provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlašovaného stavebního záměru.
Stavební úřad zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust.§ 85, zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu
z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu obce. Přitom vzal stavební
úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na
zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím
mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či
jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě
těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
z žadatele tj. Obec Hnanice, IČO 00600351, Znojemská 113, 669 02
Hnanice,
kterou zastupuje Ing. Oldřich Diviš, IČO 10112171, nar. 24.05.1961, Únanov 144, 671 31 Únanov, dále
obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn tj. Obec Hnanice, IČO 00600351, Znojemská 113, 669 02
Hnanice, kterou zastupuje Ing. Oldřich Diviš, IČO 10112171, nar. 24.05.1961, Únanov 144, 671 31
Únanov a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být
požadovaný záměr uskutečněn tj. Obec Hnanice, IČO 00600351, Znojemská 113, 669 02 Hnanice,
kterou zastupuje Ing. Oldřich Diviš, IČO 10112171, nar. 24.05.1961, Únanov 144, 671 31 Únanov
(vlastník pozemku parc.č. 31/1, 60/4, 61/1, 191/1, 253/1, 309/8 a 959 v k.ú. Hnanice), THAYA vinařství,
spol. s r.o., IČO 29291771, Pod Skalou 106, 669 02 Hnanice (vlastník pozemku parc.č. 31/5 a 311 v k.ú.
Hnanice), MUDr. Naděžda Suchá, Nový Šaldorf č.p. 140, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 671 81 Znojmo 5
(vlastník pozemku parc.č. 60/1 v k.ú. Hnanice), Ondřej Chvatík, Na Výhon č.p. 241, Kuchařovice, 669 02
Znojmo 2 ( vlastník pozemku parc.č. 309/2 v k.ú. Hnanice), Martina Mangová, U Brány č.p. 415/25, 669
02 Znojmo 2( vlastník pozemku parc.č. 309/2 v k.ú. Hnanice), Česká republika IČO 000000001-001,
kterou zastupuje s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy s.p., IČO 70890013, Dřevařská
932/11, Veveří, 602 00 Brno ((vlastník pozemku parc.č. 62/1 v k.ú. Hnanice) a osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno což stanovuje § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, a jelikož se
jedná o liniovou stavbu, která přímo sousedí s velkým počtem pozemkových parcel, z čehož vyplývá
velký počet účastníků řízení, jsou účastníky řízení osoby jejichž vlastnická či jiná věcná práva se vztahují
k následujícím pozemkovým parcelám přímo sousedícím s pozemkami, kde bude stavba realizována a dle
§ 87 odst. 3 stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: pozemkům:
parc. č. 50/1, 50/2, 50/3, 59, 60/2, 267, 268, 269, 271, 273/1, 273/2, 273/3, 273/15, 273/17, 273/20,
273/22, 273/26, 273/27, 274, 277, 278/1, 279, 280, 281/1, 281/4, 282, 283, 284/1, 285, 286, 287, 288,
306/6, 306/8, 306/9, 306/16, 306/18, 306/25, 306/27, 5406 v katastrálním území Hnanice a osoby
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hnanice č.e. 36, č.e. 11 a č.p. 116
a správci technické infrastruktury CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00,
Praha, EG.D a.s., IČO 280 85 400, Regionální správa Znojmo, Rooseweltova 8, 669 02 Znojmo, GasNet
Služby s.r.o., IČO 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly doklady předložené jako součást žádosti a to:
- dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
- výpis z katastru nemovitostí
- plná moc k zastupování
- informace o parcelách KN
- kopie katastrální mapy
- podklad o zaplacení správního poplatku
- smlouvy a souhlasy s vlastníky pozemků stavbou dotčených
- stanoviska vyjádření dotčených orgánů, tj.
Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí ze dne 28.04.2020 č.j. MUZN 45768/2020
Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí ze dne 29.04.2020 č.j. MUZN 39304/2020
Obecní úřad Hnanice – silniční správní úřad ze dne 21.09.2020 č.j. HNAN -457/2020
Správa Národního parku Podyjí ze dne 04.06.2020 č.j. NPP 0567/2020
- vyjádření správců technické infrastruktury
GridServices s.r.o. ze dne 05.08.2019 zn. 500963159
E.ON Servisní s.r.o. ze dne 09.11..2018 zn. M40715-16286560
E.ON Distribuce a.s. ze dne 05.12.2019 zn. m40715-26017708
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 15.07.202019 č.j. 2228/15/20
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.11.2019 č.j. 811401/19
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo
nám. 3/5 podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8
stavebního zákona, tj. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky.
S odkazem na § 119 odst. 1stavebního zákona lze stavbu uvedenou v § 103 odst. 1) písm. e) bodech 4
až 8, a jedná–li se o stavbu veřejné infrastruktury lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající
ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury.
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Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.
„ OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA “l
Ing. Oto Liebiger v.r.
referent odboru výstavby
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 15.07.2020, pokladní doklad č. 2604143 P11
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Znojmo a Obecního úřadu Hnanice.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
účastníci dle § 85 odst, 1 písm. a) stavebního zákona
Ing. Oldřich Diviš, IDDS: f8gyadf
účastníci dle § 85 odst, 1 písm. b) stavebního zákona
Obec Hnanice, IČO 00600351, Znojemská 113, 669 02 Hnanice,
kterou zastupuje Ing. Oldřich Diviš, IČO 10112171, nar. 24.05.1961, Únanov 144, 671 31 Únanov
účastníci dle § 85 odst, 2 písm. a) stavebního zákona
THAYA vinařství, spol. s r.o., IDDS: f3h5f7k
MUDr. Naděžda Suchá, Nový Šaldorf č.p. 140, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 671 81 Znojmo 5
Ondřej Chvatík, Na Výhon č.p. 241, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2
Martina Mangová, U Brány č.p. 415/25, 669 02 Znojmo 2
Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, IDDS: m49t8gw
EG.D, a.s., RS Znojmo, IDDS: nf5dxbu
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
účastníci dle § 85 odst, 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 50/1, 50/2, 50/3, 59, 60/2, 267, 268, 269, 271, 273/1, 273/2, 273/3, 273/15, 273/17, 273/20,
273/22, 273/26, 273/27, 274, 277, 278/1, 279, 280, 281/1, 281/4, 282, 283, 284/1, 285, 286, 287,
288, 306/6, 306/8, 306/9, 306/16, 306/18, 306/25, 306/27, 5406 v katastrálním území Hnanice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hnanice č.e. 36, č.e. 11 a č.p. 116
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dotčené správní úřady
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf
Obecní úřad Hnanice, silniční správní úřad, IDDS: 7k4edqq
ostatní – se žádostí o zveřejnění na úřední desce
Městský úřad Znojmo
Obecní úřad Hnanice

