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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), 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 22.07.2020 podal
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje
VM REKOSTAV, s.r.o., IČO 46971971, Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí,
který zastupuje
ZAME servisní, s.r.o., IČO 24155969, Na příkopě 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
(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
"Drásov, Školní, Hradčanská: obnova NN"
SO 01 – Kabelové rozvody NN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 651 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 671/7 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 690 (zahrada), parc. č. 693 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 695 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 697 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 699/1
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 700 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 702 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 706 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 708 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 712 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 715 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 718 (zahrada), parc. č. 719 (zahrada), parc. č. 720/1 (ostatní plocha), parc. č.
720/2 (ostatní plocha), parc. č. 721 (ostatní plocha), parc. č. 725 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 726
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 727 (zahrada), parc. č. 728 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 731/1
(ostatní plocha), parc. č. 732/1 (ostatní plocha), parc. č. 732/2 (ostatní plocha), parc. č. 732/3 (ostatní plocha),
parc. č. 732/4 (ostatní plocha), parc. č. 732/5 (ostatní plocha), parc. č. 738 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
739 (zahrada), parc. č. 741 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 743 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 744
(zahrada), parc. č. 746 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 750 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 751
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(zahrada), parc. č. 753 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 754 (zahrada), parc. č. 758 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 759 (zahrada), parc. č. 761 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 762 (zahrada), parc. č. 764
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 767 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 771 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 773 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 775 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 777 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 779 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 780 (orná půda), parc. č. 782 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 785/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 788 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 790
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 793 (ostatní plocha), parc. č. 918/1 (ostatní plocha), parc. č. 918/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1190/1 (ostatní plocha), parc. č. 1190/8 (ostatní plocha), parc. č. 1206/5 (zahrada), parc. č. 1207/1
(ostatní plocha), parc. č. 2404 (ostatní plocha), parc. č. 2405 (ostatní plocha), parc. č. 2406 (ostatní plocha), parc. č.
2407 (ostatní plocha), parc. č. 2408 (ostatní plocha), parc. č. 2409 (ostatní plocha), parc. č. 2410 (ostatní plocha),
parc. č. 2411 (ostatní plocha), parc. č. 2412 (ostatní plocha), parc. č. 2415 (ostatní plocha), parc. č. 2416 (ostatní
plocha), parc. č. 2417 (ostatní plocha), parc. č. 2418 (ostatní plocha), parc. č. 2419 (ostatní plocha), parc. č. 2420
(ostatní plocha), parc. č. 2421 (ostatní plocha), parc. č. 2422 (ostatní plocha), parc. č. 2423 (ostatní plocha), parc. č.
2424 (ostatní plocha), parc. č. 2426/1 (ostatní plocha), parc. č. 2426/2 (ostatní plocha), parc. č. 2427 (ostatní
plocha), parc. č. 2428 (ostatní plocha), parc. č. 2429 (ostatní plocha), parc. č. 2430 (ostatní plocha), parc. č. 2431
(ostatní plocha), parc. č. 2432 (ostatní plocha), parc. č. 2433 (ostatní plocha), parc. č. 2434 (ostatní plocha), parc. č.
2435 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Drásov.
Druh a účel umisťované stavby:
-

stavba veřejné technické infrastruktury, úpravy stávajícího venkovního vedení NN, nový zemní kabel NN pro
účel rekonstrukce nevyhovujících podpěrných bodů, domovních přípojek a skříní, jenž se nachází ve špatném
technickém, mechanickém a elektrickém stavu, popř. jsou již dnes technicky zastaralé a nevyhovují dnešním
platným předpisům a normám.

Umístění stavby na pozemku:
-

-

-

-

-

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 651, 671/7, 674, 690, 693, 695, 697, 699/1, 700, 702, 704, 706,
708, 712, 715, 717, 718, 719, 720/1, 720/2, 721, 725, 726, 727, 728, 731/1, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4,
732/5, 738, 739, 741, 743, 744, 746, 750, 751, 753, 754, 758, 759, 761, 762, 764, 767, 771, 773, 775, 777,
779, 780, 782, 785/2, 788, 790, 793, 918/1, 918/2, 1190/1, 1190/8, 1206/5, 1207/1, 2404, 2405, 2406, 2407,
2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2426/1, 2426/2,
2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, vše v katastrálním území Drásov tak, jak je zakresleno
v situačních výkresech D.3.1 až D.3.4, které vypracoval Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.
Stávající venkovní vedení na ulici Školní, částech ulic Čedlosy a Hradčanská bude kompletně zdemontováno.
Na ulici Školní bude venkovní vedení kompletně demontováno od p.b. 192 až k p.b.226. Na ulici Hradčanská
bude demontováno venkovní vedení od p.b. č. 192 až k p.b. č. 232 a na ulici Čedlosy dojde k demontáži
venkovního vedení od p.b. 191 (stávající sloup zůstává) až k p.b. 225. Venkovní vedení bude na těchto třech
ulicích kompletně zdemontováno – zrušení všech betonových sloupů NN, holého venkovního vedení,
závěsných přípojek, střešníků, konzol, přípojkových skříní atd. Dále bude demontován i dřevěný sloup NN č.
228A (sloupy 225A a 225B nebudou demontovány – nejsou v majetku E.ON Distribuce, a.s.). Demontované
staré venkovní vedení včetně všech komponent a ostatních zařízení bude ekologicky zlikvidováno.
Na křižovatce ulic Čedlosy a Nová u p.b.č. 191 bude umístěna nová dělená rozpojovací skříň SD722/NK, do
které budou zavedeny 3 svody z venkovních vedení 2x AES 120mm2 a 1x AlFe 3x50+35 mm2. Do skříně bude
zapojen i napájecí rozvaděč VO městyse Drásov. Vedení AES budou přes pojistky spojena, dělená přípojnice
bude rozpojena a na druhou část přípojnice bude zapojeno vedení AlFe 3x50+35 mm2.
Na ulici Školní zůstane stávající sloup č. 192 (koordinovaná stavba „Drásov, obnova sítí NN“). U paty sloupu
bude umístěna rozpojovací skříň SR522/NK, do které bude zapojen kabel ze svodu z venkovního vedení a
zároveň i stávající kabel NAYY-J 4x150 mm2, který byl předtím vyveden na venkovní vedení. Z rozvaděče jsou
vyvedena dvě nová vedení NAYY-J 4x150 mm2 které povedou po obou stranách ulice Školní a budou
smyčkovat jednotlivé přípojkové skříňky.
První kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm2 vede v chodníku ze zámkové dlažby okolo parkoviště a smyčkuje
dvě skříně SS100/NK, které budou umístěny v plotě před domy č.p. 183 a 174. Do přípojkové skříně pro dům
č.p. 174 bude přepojen stávající zemní kabel HDV. Pro dům č.p. 183 bude vybudováno nové HDV. Kabelové
vedení následně smyčkuje skříňku SS200/NK na parcele č. 785/2. Do této skříně budou zapojeny dvě stávající
zemní kabelové vedení HDV pro napájení bytových domů č. 278 a 279. Kabel NAYY-J 4x150 mm2 následně
smyčkuje skříňky SS100/NK a SS200/NK které jsou umístěny v plotě nebo u před ploty u domů č.p. 178, 311,
205 a 240. Z těchto skříní budou vyvedeny nová HDV, kromě RD 311, kde bude HDV přepojeno. Skříň u domu
č.p. 311 bude uzemněna zemnícím páskem délky 20m. Vedení od domu č.p. 240 následně pokračuje
překopem na druhou stranu, kde povede v souběhu s kabelem smyčkujícím domy na této straně ulice. Před
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domem č.p. 162 se opět překopem vrací na druhou stranu do smyčkovací skříně SS200/NK před domem č.p.
220. Z této skříně budou napájeny dva elektroměrové rozvaděče pro domy č.p. 220 a 218 umístěné vedle
nové skříně. Následně vedení přejde stejným překopem zpět na druhou stranu ulice kvůli vyhnutí se parcele
č. 2413. Před domem č.p 281 se opět vrací překopem přes silnici k domu č.p. 295. Vedení prosmyčkuje
přípojkovou skříň SS200/NK pro dům č.p. 295, vrací se zpátky před dům č.p. 281 a následně povede
v souběhu s novým kabelovým vedením NAYY-J 4x150 mm2 až do nové rozpojovací skříně SR642/NK u domu
č.p. 197.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z této rozpojovací skříně je vyvedeno nové vedení HDV pro venkovní přípojku pro dům č.p. 197 (majitel
nesouhlasí se zemním kabelovým vedením, bude připojen hlavním domovním vedením – venkovním vedením
AYKYz 4x16mm2 přes nový PB (ocelový stožár), který bude jeho majetkem). Dále budou vyvedena 3 vedení
NAYY-J 4x150 mm2, která pokračují do ulic Hradčanská a jedno, které se vrací zpět po druhé straně ulice
Školní přes smyčkovací skříně pro připojení domů na této straně ulice do rozvaděče SR522/NK u p.b. 192.
Rozpojovací skříň bude uzemněna zemnícím páskem o délce 20m.
Vedení NAYY-J 4x150 mm2 přejde překopem komunikaci ulici Školní a následně vede především v zeleném
pásu, chodníku a vjezdech. Vedení smyčkuje skříňky SS100/NK u domů č.p. 172, 163, 162, 179 a 276, ze
kterých jsou tyto domy napájeny. Vedení NAYY-J 4x150 mm2 pokračuje do skříně SS100/NK, která slouží
k napájení č.p. 468 (p.č. 699/1). Vedení pokračuje přes další smyčkovací skříň SS100/NK pro dům č.p. 210,
dále skříň SS200/NK určené k napájení domů č.p. 154 a 171 do stávající skříně SS200/NK, jež slouží k napájení
domu na p.č. 671/7. Vedení následně prosmyčkuje skříň SS200/NK (uzemnění zemnícím páskem délky 20 m)
určené pro dům č.p. 343 a vede přes skříň SS100/NK u domu č.p. 132 do rozpojovací skříně SR522/NK u p.b.
192.
Ze skříně SR642/NK, jež je umístěna u tují u domu č. p. 197 je vyvedeno kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm2,
které vede v chodníku a zeleným pásem ulicí Hradčanská až do smyčkovací skříně SS200/NK, která se nachází
před domem č.p. 271 u sloupu č. 232. Kabelové vedení prosmyčkuje skříňku SS100/NK pro dům č.p. 284, dále
skříň SS200/NK jež slouží k napájení č.p. 266 a vyvedení kabelu NAYY-J 4x50 mm2.
Kabel NAYY-J 4x50 mm2 přejde protlakem komunikaci a prosmyčkuje skříňku SS200/NK, která je v současné
době určena pro jeden odběr. Kabelové vedení NAYY-J 4x50 mm2 následně přejde překopem komunikaci
z kamenné dlažby (kočičí hlavy) a je ukončeno v zeleném pásu ve skřínce SS200/NK, ze které jsou napájeny
objekty č.p. 264 a 265. Tato skříň je uzemněna zemnícím páskem o délce 20 m.
Ze smyčkovací skříně SS200/NK před domem č.p. 266 pokračuje kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm2 přes 6
skříněk SS100/NK, ze kterých jsou napájeny domy č.p. 350, 267, 268, 292, 269 a 270 pomocí nových HDV. Do
přípojkové skříně pro dům č.p. 350 bude zapojeno stávající zemní kabelové vedení HDV. Přípojková skříň
SS100/NK pro dům č.p. 268 bude uzemněna zemnícím páskem délky 20 m. Následně je kabel zaveden do
skříně SS200/NK před č.p. 271, který je z této skříně napojen novým HDV. Z tohoto rozvaděče je vyvedeno
vedení NAYY-J 4x50 mm2, které se naspojkuje na stávající kabel vedoucí ke garážím. Následně je kabel NAYY-J
4x150 mm2 vyveden na vyměněný betonový sloup č. 232 JB 9/10, který bude vybaven svodiči přepětí na nové
vedení AES 4x120 mm2, které povede až na stávající sloup č. 233. Obnova vedení NN je tímto podpěrným
bodem ukončena.
Ze skříně SR642/NK, jež je umístěna u tují u domu č. p. 197 je vyvedeno poslední kabelové vedení NAYY-J
4x150 mm2, které přejde překopem komunikaci ul. Školní a pokračuje převážně v zeleném pásu po ulici
Hradčanská směrem k ulici Čedlosy. Kabelové vedení prosmyčkuje skříňku SR322/NK, která je uzemněna
zemnící páskou v délce 20 m. Do rozpojovací skříně bude zavedeno vedení NAYY-J 4x50 mm2, které bude
napájet pozemek p.č. 723 – jedná se o koordinovanou stavbu „Drásov, rozš.NNk, Kocman, pč.723“. Vedení
NAYY-J 4x150 mm2 dále pokračuje přes skříň SS200/NK (napájení RE garáže a č.p. 164) do následující skříně
SS200/NK (pro č.p. 187 a vyvedení kabelu NAYY-J 4x50 mm2).
Nové kabelové vedení NAYY-J 4x50 mm2, které přejde protlakem komunikaci a prosmyčkuje postupně skříně
SS200/NK pro připojení budoucích stavebních parcel, následně skříň SS100/NK pro připojení zahrady p.č.
1206/5 (nové HDV). Vedení poté pokračuje v zeleném pásu okolo nezpevněné komunikace přes smyčkovací
skříň SS300/NK až do poslední skříně SS100/NK pro dům č.p. 262, z obou skříní bude vyvedeno nové HDV.
Skříň SS100/NK bude uzemněna zemnícím páskem délky 50 m.
Hlavní kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm2 následně prosmyčkuje uzemněnou skříň SS200/NK pro dům č.p.
165 a připojení blízkého elektroměrového rozvaděče. Následně vedení smyčkuje skříň SS100/NK pro dům č.p.
214. Z obou skříní budou vyvedeny nové HDV. Kabel je následně zaveden do rozpojovací skřínky SV101/NS na
vyměněném betonovém sloupu NN č. 220.
Do rozvaděče SR422/NK R741564 na p.č. 794/1 a 797 bude zapojen a naspojkován stávající kabel NAYY-J
4x150 mm2, který je umístěn pod touto skříní. Dále bude tento kabel pod stávající TS Drásov U Školy
naspojkován a zapojen do rozvaděče RST této trafostanice (p.č.808).
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Nové kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm2 a NAYY-J 4x50 mm2 bude při křížení vjezdů a provedení překopů
uloženo v chráničce HDPE 110. Při protlaku bude kabelové vedení umístěno v chráničce HDPE 110. V místě
křížení plynovodu STL a sdělovacích vedení bude vedení umístěno v betonových žlabech s přesahem 1m na
obě strany. Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Veškeré
práce v ochranném pásmu podzemních vedení – trubních i kabelových budou prováděny ručně a se
souhlasem jejich provozovatele.
Pro trvale odběrná místa, kde byla obnova provedena kabelovým vedením, bude vybudováno i nové HDV
kabelem NYY-J 4x10 mm2. Pro odběrná místa v lokalitě obnovy venkovním vedením budou odběratelé
připojeni kabelem AYKYz 4x16 mm2 nebo 4x25 mm2.
Uzemnění přípojkových a rozpojovacích skříní bude provedeno dle PD, přičemž žádná kabelová rozvodná
skříň nesmí být vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění.

Určení prostorového řešení stavby:
-

zemní kabelové vedení bude provedeno v celkové délce 1136 m (bez započítání přípojek),

-

typ materiálu: kabely NAYY-J 4x150 mm2, NAYY-J 4x50 mm2.

-

nové skříně NN 74 ks.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

Stavbou jsou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.

II.

Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí, kterou v červenci 2020 zpracoval
autorizovaný inženýr Ing. Roman Krkoška ČKAIT 1005679, jež obsahuje katastrální situační výkres v měřítku
katastrální mapy 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.

Bude pracována dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

4.

Při umístění a provádění stavby bude dodrženo začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních
a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.

5.

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a přípojek.

6.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

7.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník písemně před zahájením
prací zdejšímu stavebnímu úřadu.

8.

Stavebník, nebo zhotovitel stavby provede při realizaci stavby preventivní opatření směřující k zabránění
vzniku škody třetích osob. V případě způsobení takové škody je ten, kdo ji způsobil, povinen škodu nahradit
dle platných soukromoprávních předpisů.

9.

Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením užívání stavby požádá v souladu s ustanovením § 119
dle § 122 stavebního zákona stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Dokončenou stavbu, popřípadě
její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí.

10. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží protokol o zpětném předání pozemků městysi Drásov.
11. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží protokoly o provedených kontrolách o neporušenosti
ostatních sítí technické infrastruktury v souladu s jednotlivými vyjádřeními správců těchto sítí technické
infrastruktury.
12. Budou dodrženy podmínky vyplývající z komplexního vyjádření Městského úřadu Tišnov, Odboru životního
prostředí č.j. MUTI 12852/2020/OŽP/Ko ze dne 02.04.2020:
a)

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: v průběhu
stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin
před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.

13. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, Odboru životního
prostředí č.j. MUTI 16216/2020/OŽP/HR ze dne 06.05.2020 z hlediska nakládání s odpady:
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stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky
nebo zařízení staveniště,

b) stavebník si uchová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně
dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou
kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
14. Bude dodrženo závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany
územních zájmů, oddělení OÚZ Morava ze dne 07.10.2020 pod sp.zn.: 104181/2020-1150-OÚZ-BR,
SpMO 1611-950/2020-1150.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městyse Drásov ze dne 18.05.2020 pod zn.: MEDR 349/2020:
a)

Prováděnými stavebními pracemi nebude znemožněn přístup majitelům a uživatelům sousedních
nemovitostí k těmto nemovitostem.

b) Při stavebních pracích musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých staveb a pozemků.
c)

Po dokončení stavebních prací musí být dotčené povrchy komunikace i dalších dotčených prostranství
neprodleně uvedeny do původního stavu.

d) Jakékoliv poškození v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.
e)

Výkopy prováděné na veřejném prostranství musí být řádně ohrazeny.

f)

Výkopy v části komunikace/chodníku musí být zasypány kamenivem (ideálně frakce 0-32) a důkladně
zhutněny.

g)

V případě budoucího propadu povrchu v místě výkopu, nese odpovědnost za opravu do původního stavu
stavebník – požadujeme dodržení záruky 24 měsíců pro možný budoucí propad dláždění.

h) Zvláště na již zrekonstruované části chodníků/vjezdů požadujeme dodržet skladbu podloží (ve vjezdech
kamenivo stmelené cementem).
i)

Požadujeme součinnost realizační firmy s plánovanou obnovou veřejného osvětlení a překládky kabelové
televize.

j)

Před zahájením prací požadujeme písemné předání stavebních ploch/staveniště.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 11.05.2020
zn. 5 387/2020-ÚVO/DoZd:
a)

křížení požadujeme provést podpovrchovou technologií, kolmo k ose silnice, minimální krytí chráničky
150 cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace,

b) montážní jámy v takové vzdálenosti od silnice, aby nebyla narušena její statika,
c)

před zásypem montážních jam budeme vyzváni ke kontrole, tel: 739 383 693,

d) terén po montážních jámách bude uveden do původního stavu,
e)

v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál
nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této
stavby zajistí prováděcí firma úklid,

f)

pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího
systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejím zpětným zakrytím,

g)

pokud bude při realizaci stavby narušen provoz, zajistí zhotovitel stavby u specializované firmy přechodné
dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení” odsouhlasené SÚS JMK oblast Sever a
Policií ČR KŘK Brno-venkov,

h) uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční
správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy,
i)

o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739
383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,

j)

dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně
předány. Před zahájením prací bude dodán harmonogram prací. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS
JMK, se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku
silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení
zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za
opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení,
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jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku
provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 31.03.2020 č.j.: 592633/20:
a)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

b) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (c) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo
Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti
povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
c)

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen:
i)

dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
(1) Při souběhu a křížení kabelů NN s trasou SEK musí být dodržena min. vzdálenost 0,3 m. Budou-li
kabely uloženy do chrániček přesahujících místo křížení nebo souběhu min. 0,5 m na každou
stranu, lze vzdálenost snížit na 0,1 m.; a

ii)

řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických
komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovní stávajícího technického řešení;
e)

Pro účely přeložení SEK dle bodu (d) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN
a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném
pásmu, které vydal E.ON Distribuce a.s. pod zn. P11356-26040537 ze dne 31.03.2020:
a)

V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy
podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto
zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; d) provádět činnosti, které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná
se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů
a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
c)

Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců
E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí
Pavel Klusák, tel.: 602563438, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.

d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
e)

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrazuje ECD při vytýčení nebo po jeho
odkrytí.

f)

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat
příslušným ČSN normám.

g)

Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden
zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na
zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy
odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE
33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
i)

Po dokončení stavby připomínáme, že v ochranném pásmu zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez
souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky; b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; c) u
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nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m; d) u podzemního vedení vysazovat trvalé
porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
j)

Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny
v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

k)

Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu
nadzemního vedení VN a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení VN, je nutno provádět
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Práce s mechanizací v ochranném pásmu vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení
a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

l)

Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
n) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby
800225577.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 17.04.2020 zn. 5002119049:
Stanovisko odboru EPZ - VTL:
K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází jeden technologický objekt
vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Drásov(dále jen RS), včetně přívodního el. kabelu nn pro
tuto RS a stanici katodické ochrany SKAO Drásov.
Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese:
https://dpo. gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/.
Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od
půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1 m. Projekty
staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízen) se musí řídit ustanovením tohoto
zákona.
Stavbou bude dotčen důležitý přívodní kabel nn pro tuto RS a SKAO!
Budou důsledně dodrženy následující podmínky:
Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet
prostorovou normu CSN 736005, energetický zákon č. 458/2000 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006.
Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení. Plynárenské
zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských
zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách.
Investor nebo dodavatel stavby oznámí na provozovateli distribuční soustavy termín zahájení výkopových
prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení,
příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě nn.
Odpojení od sítě nn musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezónu!
Vlastní propojení kabelu NN realizovat v období květen - září.
Před zahájením prací na přepojování odběrného místa požadujeme v dostatečném předstihu kontaktovat
technika PKO/EZ pana Zdeňka Rouse (tel. 606672340; e.mail: zdenek.rous@gasnet.cz).
Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím
jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanizmů. V místech, kde bude kabel při výkopech
odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý
provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení
odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na
místě.
Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení
ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah
chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné
zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením
zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení.
Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť
přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu
požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k
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odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance
provozovatele distribuční soustavy - pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el.
energie je nezbytná pro provoz technologie RS).
Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a
nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní
komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto
vyhrazenému plynovému zařízení.
K případným změnám proti schválené dokumentaci je nutné vyžádání nového stanoviska k existenci a
zabezpečení zařízení správce provozovatele distribuční soustavy.
Stanovisko odboru EPZ – STL, NTL:
v zájmovém území se nachází:
•

plynovod STL PE d 160, 110, 90, 63, ocel DN 100 + STL přípojky

•

neprovozované NTL plynárenské vedení

Plynovody a přípojky jsou odstaveny od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle
předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti,
protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící
stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni.
Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ – poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě
potřeby ověřit ručně kopanými sondami. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu a kontrola
plynárenského zařízení.
Při souběhu, křížení inženýrských sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon
č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové
tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005. Přesah betonové
chráničky u STL/NTL plynovodů a přípojek musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu.
Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou
chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005. Uzemnění budou
vedena na opačnou stranu od plynovodu.
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
-

křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.,

-

při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude
tvořenou z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m,

-

páska uzemnění bude uložena 0,1m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou
dlaždici,

-

uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenské
zařízení a přípojek.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, VN, sloupků či pilířů
oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na
půdorysný obrys potrubí.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy
plynovodu a přípojek.
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v
žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Pokud stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD
přeložek plynárenských zařízení.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.
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Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a
činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
c)

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
e)

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

f)

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo
ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

g)

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
i)

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

j)

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní
oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník
povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským
zařízením a plynovodními přípojkami.

k)

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,TPG 702 04.

l)

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.
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n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
20. Budou dodrženy podmínky dle vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 07.04.2020,
č.j. BV/1681/2020-Ke:
a)

Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Tišnov,
sídlící na adrese Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, tel. 549 410 203.

b) Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš
Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
c)

Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření
v elektronické podobě na adresu blatecky@vasbv.cz.

d) V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným
provozním střediskem VAS.
e)

Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS)
včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální
vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je
akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde
ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou
konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu
(vložit kabel do chráničky).

f)

Při návrhu umístění trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS,
které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je
stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na
2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V tomto prostoru není také
dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí
dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.

g)

Požadujeme, aby byla před zásypem kabelového vedení provedena kontrola neporušenosti námi
provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení
zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude
nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.

h) Dojde-li k poškození námi provozovaných IS vč. přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou
(dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
i)

Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného
stavebního úřadu.

j)

V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků
příslušného provozního střediska VAS.

21. Budou dodrženy podmínky dle vyjádření ČOV Drásov - Malhostovice ze dne 29.6.2020 bez č.j.:
a)

Veškeré stavební práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození kanalizační sítě v majetku Svazku.

b) V případě poškození kanalizační sítě volejte p. Čecha (tel. 724 138 683). Každé příp. poškození je povinen
stavebník neprodleně odstranit na vlastní náklady.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona:
Oldřiška Baláková, nar. 14.03.1958, Malhostovice 149, 666 03 Tišnov 3
Josef Bednář, nar. 04.12.1921, Drásov 163, 664 24 Drásov
Petr Bednář, nar. 08.04.1956, Drásov 163, 664 24 Drásov
Ludmila Bednářová, nar. 24.07.1928, Drásov 163, 664 24 Drásov
Zdeněk Beneš, nar. 21.05.1964, Jamborova 922, 666 03 Tišnov 3
Maria Bínová, nar. 19.03.1946, Drásov 265, 664 24 Drásov
Barbora Bukalová, nar. 05.05.1981, Borač 83, 592 61 Doubravník
Jitka Cabálková, nar. 26.01.1960, Údolní 397/30, Veveří, 602 00 Brno 2
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František Císař, nar. 10.11.1965, Drásov 172, 664 24 Drásov
Josef Císař, nar. 14.03.1928, Drásov 172, 664 24 Drásov
Miroslav Crha, nar. 05.04.1981, Drásov 132, 664 24 Drásov
Lenka Crhová, nar. 14.05.1983, Drásov 132, 664 24 Drásov
Josef Dobeš, nar. 19.03.1952, Drásov 278, 664 24 Drásov
Emilie Dobešová, nar. 06.05.1945, Drásov 131, 664 24 Drásov
Marie Dobešová, nar. 07.12.1956, Drásov 278, 664 24 Drásov
Lubomír Dvořáček, nar. 15.06.1966, Drásov 210, 664 24 Drásov
Hana Fafílková, nar. 29.09.1978, Drásov 179, 664 24 Drásov
Lenka Geržová, nar. 01.11.1963, Brněnská 1258/7, 664 34 Kuřim
RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., nar. 21.11.1958, Drásov 269, 664 24 Drásov
František Hájek, nar. 13.03.1948, Drásov 178, 664 24 Drásov
Jarmila Hájková, nar. 22.10.1953, Drásov 178, 664 24 Drásov
Danuše Halouzková, nar. 25.05.1952, Drásov 171, 664 24 Drásov
Oubi Hamoud, nar. 13.07.1963, Orlí 483/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
Iveta Hamoudová, nar. 04.11.1965, Orlí 483/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
Lubomír Hašek, nar. 14.10.1957, Drásov 266, 664 24 Drásov
Blanka Hašková, nar. 22.01.1960, Drásov 266, 664 24 Drásov
Šárka Hauerová, nar. 27.02.1985, Drásov 163, 664 24 Drásov
Dušan Horák, nar. 23.11.1959, Drásov 284, 664 24 Drásov
Mgr. Michal Horák, nar. 17.11.1964, Okružní 2019/72, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
MUDr. Zdeňka Hřebcová, nar. 16.05.1953, Dobrovského 507, 666 03 Tišnov 3
Aleš Jelínek, nar. 06.06.1963, Drásov 240, 664 24 Drásov
Jitka Jelínková, nar. 14.09.1939, Drásov 240, 664 24 Drásov
Ivana Kartousová, nar. 03.08.1964, Drásov 205, 664 24 Drásov
Iveta Klepáčková, nar. 28.11.1968, Drásov 265, 664 24 Drásov
Ing. Jiří Kocman, nar. 11.03.1977, Drásov 281, 664 24 Drásov
Mgr. Eva Kocmanová, nar. 08.01.1976, Drásov 281, 664 24 Drásov
Marie Kočková, nar. 21.09.1938, Drásov 279, 664 24 Drásov
Ludmila Kolářová, nar. 18.08.1958, Drásov 276, 664 24 Drásov
Romana Konečná, nar. 25.04.1971, Drásov 265, 664 24 Drásov
Margita Koudelková, nar. 15.06.1947, Drásov 302, 664 24 Drásov
Hana Kovářová, nar. 07.11.1955, Drásov 264, 664 24 Drásov
Ing. Jiří Kučera, nar. 29.11.1945, Drásov 174, 664 24 Drásov
Jaroslava Kučerová, nar. 18.01.1949, Drásov 174, 664 24 Drásov
Marie Kupská, nar. 05.02.1954, Drásov 165, 664 24 Drásov
Jaroslav Kupský, nar. 29.12.1953, Drásov 165, 664 24 Drásov
Ing. Jaroslav Lavička, nar. 14.05.1959, Drásov 267, 664 24 Drásov
Ing. Alena Lavičková, nar. 06.06.1956, Drásov 267, 664 24 Drásov
Hana Ležáková, nar. 24.03.1953, Drásov 156, 664 24 Drásov
MUDr. Jaroslav Malášek, nar. 23.06.1950, Drásov 220, 664 24 Drásov
MUDr. Zdeňka Malášková, nar. 14.07.1950, Drásov 220, 664 24 Drásov
Jiří Marek, nar. 09.09.1980, Drásov 296, 664 24 Drásov
Marie Marková, nar. 05.04.1947, Drásov 296, 664 24 Drásov
Jaroslav Mazour, nar. 10.08.1965, Drásov 278, 664 24 Drásov
Jarmila Mazourová, nar. 24.01.1974, Drásov 278, 664 24 Drásov
Libuše Měcháčková, nar. 06.11.1940, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim
Jaroslav Michalík, nar. 13.07.1978, Drásov 137, 664 24 Drásov
Lenka Michalíková, nar. 28.08.1977, Drásov 137, 664 24 Drásov
Jaroslav Michek, nar. 09.12.1955, Drásov 197, 664 24 Drásov
Libuše Mohaplová, nar. 16.09.1940, tř. Svornosti 158/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Jaroslav Navrátil, nar. 22.04.1994, Drásov 268, 664 24 Drásov
Josef Němeček, nar. 17.03.1959, Drásov 279, 664 24 Drásov
Jindřiška Němečková, nar. 25.08.1961, Drásov 279, 664 24 Drásov
Olga Odehnalová, nar. 18.05.1936, Drásov 284, 664 24 Drásov
Jakub Olšar, nar. 12.07.1995, Drásov 311, 664 24 Drásov
Stanislav Olšar, nar. 22.04.1969, Drásov 311, 664 24 Drásov
Beata Olšarová, nar. 27.04.1998, Drásov 311, 664 24 Drásov
Luboš Ondříšek, nar. 22.03.1970, Drásov 329, 664 24 Drásov
Lenka Ondříšková, nar. 25.04.1973, Drásov 315, 664 24 Drásov
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Ing. Vladimír Podal, nar. 20.11.1947, Osvobození 1654, 666 01 Tišnov 1
Ing. Vojtěch Podal, nar. 09.07.1958, Drásov 350, 664 24 Drásov
Ing. Miloslava Pokorná, nar. 22.04.1948, Drásov 278, 664 24 Drásov
Ing. Petr Polák, nar. 03.07.1959, Masarykovo náměstí 682, 664 71 Veverská Bítýška
Ing. Jana Poláková, nar. 29.03.1964, Masarykovo náměstí 682, 664 71 Veverská Bítýška
Ing. Rostislav Pospíšil, nar. 04.06.1937, Drásov 183, 664 24 Drásov
Květoslava Pospíšilová, nar. 29.05.1941, Drásov 183, 664 24 Drásov
Jaroslav Rašovský, nar. 1942, nar. 10.10.1942, Drásov 295, 664 24 Drásov
Jaroslav Rašovský, nar. 1965, nar. 18.01.1965, Drásov 295, 664 24 Drásov
Dagmar Rošková, nar. 17.11.1957, Otavská 1064/10, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
David Severin, nar. 26.07.1977, Drásov 313, 664 24 Drásov
Pavel Skoupý, nar. 29.12.1969, Drásov 271, 664 24 Drásov
Jiří Slezák, nar. 19.01.1943, Drásov 292, 664 24 Drásov
Stanislav Slezák, nar. 1937, nar. 12.05.1937, Drásov 205, 664 24 Drásov
Stanislav Slezák, nar. 14.11.1907, Drásov 205, 664 24 Drásov
Stanislav Slezák, nar. 03.05.1953, Drásov 154, 664 24 Drásov
Miroslava Slezáková, nar. 30.09.1943, Drásov 205, 664 24 Drásov
Mgr. Dagmar Staňková, nar. 30.08.1975, Drásov 220, 664 24 Drásov
Mgr. Barbora Šaldová, nar. 20.01.1993, Drásov 157, 664 24 Drásov
Daniela Šaldová, nar. 23.11.1969, Drásov 157, 664 24 Drásov
Libuše Šamanová, nar. 02.08.1953, Drásov 278, 664 24 Drásov
Olga Šudáková, nar. 03.11.1945, Palackého třída 2635/135, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Stanislav Toman, nar. 17.05.1983, Drásov 599, 664 24 Drásov
Eva Tomanová, nar. 23.04.1984, Drásov 599, 664 24 Drásov
Petr Trecha, nar. 16.06.1971, Drásov 162, 664 24 Drásov
Jitka Trechová, nar. 07.08.1966, Drásov 218, 664 24 Drásov
Alena Urbánková, nar. 13.02.1962, M. Kudeříkové 150, 664 71 Veverská Bítýška
Libuše Vykroutilová, nar. 25.05.1952, Drásov 171, 664 24 Drásov
Tomáš Weigner, nar. 30.09.1979, Bohuslava Martinů 821/34, Stránice, 602 00 Brno 2
MUDr. Zdeňka Weignerová, nar. 08.08.1983, Bohuslava Martinů 821/34, Stránice, 602 00 Brno 2
Pavel Zmeškal, nar. 18.06.1970, Drásov 164, 664 24 Drásov
Hana Zmeškalová, nar. 15.08.1974, Drásov 164, 664 24 Drásov
Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10-Strašnice
ČOV Drásov - Malhostovice, Drásov 61, 664 24 Drásov
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Městys Drásov, Drásov 61, 664 24 Drásov
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Odůvodnění:
Dne 22.07.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44
správního řádu zahájeno územní řízení. Stavební úřad při kontrole žádosti zjistil, že v průběhu řízení došlo ke
změně některých pozemků a žádost nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení a vyzval žadatele k doplnění a opravě žádosti. Žadatel opravil žádost dne 1.9.2020 podáním č.j.
MUTI 33774/2020 a následně dne 7.10.2020 doplnil žádost o závazné stanovisko Ministerstva obrany v souladu
s ustanovením § 175 stavebního zákona.
Jelikož se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad postupoval podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona, přičemž oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručoval postupem podle § 144 odst. 6
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) doručoval
jednotlivě.
Stavební úřad opatřením č.j. MUTI 41565/2020 ze dne 22.10.2020, doručovaným veřejnou vyhláškou oznámil
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1
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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.
Ve stanovené lhůtě uplatnili společným podáním č.j. MUTI 44032/2020 ze dne 11.11.2020 účastníci řízení,
konkrétně Jiří Slezák, Drásov č.p. 292, Pavel Skoupý, Drásov č.p. 271, Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295, Jaroslav
Rašovský, Drásov č.p. 295, Oubi Hamoud, Orlí č.p. 483/1, Brno, Iveta Hamoudová, Orlí č.p. 483/1, Brno, Petr
Bednář, Drásov č.p. 163, Marie Kupská, Drásov č.p. 165, Jaroslav Kupský, Drásov č.p. 165 svoje námitky.
Vypořádání námitek se správní orgán podrobně věnuje dále v textu tohoto odůvodnění.
Ostatní účastníci řízení ani dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námitky ani závazná stanoviska.
Účastníkům byla následně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to opatřením ze dne 22.10.2020, č.j. MUTI 41565/2020,
doručovaným veřejnou vyhláškou. Žádný z účastníků tohoto práva nevyužil a k podkladům rozhodnutí se
nevyjádřil.
Před vydáním rozhodnutí ve věci stavební úřad při ověření vlastníků dotčených pozemků v katastru nemovitostí
zjistil změnu vlastníka pozemků parc.č. 674 a 2428 v k.ú. Drásov. Původní vlastník těchto pozemků pan Slavomír
Heger tak pozbyl práva účastníka řízení. Dle § 47 odst. 1 správního řádu je správní orgán povinen uvědomit bez
zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky, což učinil opatřením č.j. MUTI 2660/2021 ze dne 20.1.2021,
kterým oznámil zahájení územního řízení novým účastníkům řízení, kterými jsou Tomáš Weigner a MUDr. Zdeňka
Weignerová. 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 noví účastníci řízení uplatnit své námitky. Tito účastníci
řízení neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námitky.
Novým účastníkům byla následně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to opatřením č.j. MUTI 2660/2021 ze dne 20.1.2021. Žádný z
nových účastníků tohoto práva nevyužil a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřil.
Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení
§ 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení.
Záměr žadatele je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. a) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Zejména je v souladu
s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
dle kterého se rozvodná energetická vedení a vedení elektronickým komunikací v zastavěném území obcí umisťují
pod zem, dále dle § 20 odst. 1 této vyhlášky umístění stavby nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.
V souladu s ustanovením § 184a odst. 1) stavebního zákona, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby
dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. V případě navrhovaného záměru obnovy distribuční sítě NN se
postupuje dle § 184a odst. 3 stavebního zákona a souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se nedokládá, jelikož je
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění
zákonem. Zde konkrétně je stanoven účel vyvlastnění zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický
zákon“).
Záměr je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. b) stavebního zákona také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, neboť neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vyjma
předmětné stavby. Podmínky ochrany dotčené dopravní a technické infrastruktury, dotčení ochranných a
bezpečnostních pásem, jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí na základě vyjádření níže
specifikovaných vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury.
Na základě posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 90, odst. 1, písm. c) stavebního zákona dospěl stavební úřad
k závěru, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a to
MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí, MěÚ Tišnov, odboru dopravy a ŽÚ, Ministerstva obrany, Sekce nakládání s
majetkem, odbor ochrany územních zájmů, vydaných podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul
je do podmínek rozhodnutí. Dále je možné konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit rozpory mezi
správními orgány, příp. dotčenými orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona, nebo vést dohodovací řízení
mezi těmito orgány ve smyslu § 136 odst. 6 správního řádu.
Dle § 90 odst. 2 stavebního zákona posuzuje stavební úřad soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního
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zákona. Stavební úřad tedy posoudil soulad stavby veřejné technické infrastruktury distribuční sítě NN vč. přípojek
a HDV pro stávající č.p./č.e. dotčené stavbou, která je umístěna v zastavěném území obce, spadající do kategorie
staveb dle § 103 odst. 1, písm. e) bod 5 a 10 stavebního zákona, pro které se nevydává závazné stanovisko podle
§ 96b stavebního zákona a jejich provedení nepodléhá vydání stavebního povolení ani vydání souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru. Po provedeném posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel
správní orgán z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 5, závazné od 11.9.2020 (dále jen
„PÚR“) a ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění aktualizací 1 a 2 (dále jen „ZÚR JMK“), které
byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a nabyly účinnosti 31.10.2020. Platná Politika územního rozvoje
ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Navrhovaná stavba není v kolizi se
záměry nadmístního významu vymezenými v ZÚR JMK. Záměr je také v souladu Územním plánem Drásov, který
nabyl účinnosti dne 14.2.2009, ve znění jeho pozdějších změn č. I-III s účinností poslední změny od 14.2.2013.
Posuzovaná stavba bude umístěna v zastavěném území v ploše pro bydlení a v ploše pro veřejná prostranství, kde
jsou stavby technické infrastruktury přípustné. Správní orgán posoudil záměr také z hlediska relevantních cílů a
úkolů územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona. Lze konstatovat, že předložený záměr je v souladu se
stanovenými podmínkami pro provedení změn v území, zejména co se týče veřejného zájmu na provedení veřejné
infrastruktury a na její hospodárné využívání.
Stavební úřad v souladu s § 90 odst. 2 stavebního zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Lze
konstatovat, že pokud bude stavba realizovaná v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí, nebude mít stavba
negativní vliv na okolí. Splnění podmínek tohoto rozhodnutí a ověření vlastností realizované stavby provede
stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci kolaudace stavby v souladu s § 119 a násl. stavebního
zákona, k čemuž stanovil ve výroku II. podmínku č. 9 tohoto rozhodnutí.
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.
Podkladem pro rozhodnutí byla následující závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření dotčených orgánů a
vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury:
-

rozhodnutí Městského úřadu Tišnov, Odboru dopravy a živnostenský úřad spis.zn.: S-MUTI 17516/2020/ODŽÚ,
č.j. MUTI 9764/2020/ODŽÚ/Dv ze dne 01.06.2020 – povolení zvláštního užívání komunikace v rozsahu
umístění inženýrských sítí do silničního pozemku

-

komplexní vyjádření Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí č.j. MUTI 12852/2020/OŽP/Ko ze
dne 02.04.2020

-

závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí č.j. MUTI 16216/2020/OŽP/HR ze dne
06.05.2020 z hlediska nakládání s odpady

-

závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů,
oddělení OÚZ Morava ze dne 07.10.2020 pod sp.zn.: 104181/2020-1150-OÚZ-BR, SpMO 1611-950/2020-1150

-

vyjádření Městyse Drásov ze dne 18.05.2020 pod zn.: MEDR 349/2020

-

vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 11.05.2020 zn. 5 387/2020-ÚVO/DoZd

-

vyjádření CETIN a.s. ze dne 31.03.2020 č.j.: 592633/20

-

vyjádření a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, které vydal E.ON Distribuce a.s. pod
zn. P11356-26040537 ze dne 31.03.2020

-

vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 17.04.2020 zn. 5002119049

-

vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 07.04.2020, č.j. BV/1681/2020-Ke

-

vyjádření ČOV Drásov - Malhostovice ze dne 29.6.2020 bez č.j.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.
Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona žadatele,
společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, kterou zastupuje VM REKOSTAV, s.r.o., IČO 46971971, kterou zastupuje ZAME
servisní, s.r.o., IČO 24155969.
Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona Městys Drásov jako obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
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Stavební úřad pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona vlastníka pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo toho, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, kterými jsou tyto fyzické a právnické osoby: Městys Drásov (vlastník
pozemku p.č. 720/1, 720/2, 721, 731/1, 793, 9418/2, 1190/1, 1207/1, 2405, 2435), Oldřiška Baláková (vlastník
pozemku p.č. 785/2), Josef Bednář (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 706, 2417), Petr Bednář (vlastník
pozemku p.č. 706, 2417), Ludmila Bednářová (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 706, 2417), Zdeněk Beneš
(vlastník pozemku p.č. 785/2), Maria Bínová (vlastník pozemku p.č. 728), Barbora Bukalová (vlastník pozemku p.č.
700, 2420), Jitka Cabálková (vlastník pozemku p.č. 785/2), František Císař (vlastník pozemku p.č. 708, 2416), Josef
Císař (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 708), Miroslav Crha (vlastník pozemku p.č. 2434, 690), Lenka Crhová
(vlastník pozemku p.č. 2434, 690), Josef Dobeš (vlastník pozemku p.č. 785/2), Emilie Dobešová (vlastník pozemku
p.č. 2432), Marie Dobešová (vlastník pozemku p.č. 785/2), Lubomír Dvořáček (vlastník pozemku p.č. 697, 2422),
Hana Fafílková (vlastník pozemku p.č. 702, 2419), Lenka Geržová (vlastník pozemku p.č. 2426/2), RNDr. Zdeněk
Glatz, CSc. (vlastník pozemku p.č. 732/2, 743, 744), František Hájek (vlastník pozemku p.č. 2408, 782), Jarmila
Hájková (vlastník pozemku p.č. 2408, 782), Danuše Halouzková (vlastník pozemku p.č. 693, 2424), Oubi Hamoud
(vlastník pozemku p.č. 741), Iveta Hamoudová (vlastník pozemku p.č. 741), Lubomír Hašek (vlastník pozemku p.č.
758, 759), Blanka Hašková (vlastník pozemku p.č. 758, 759), Šárka Hauerová (vlastník pozemku p.č. 706, 2417),
Dušan Horák (vlastník pozemku p.č. 761, 762), Mgr. Michal Horák (vlastník pozemku p.č. 715), MUDr. Zdeňka
Hřebcová (vlastník pozemku p.č. 2427), Aleš Jelínek (vlastník pozemku p.č. 775, 2410), Jitka Jelínková (věcné
břemeno užívání pozemku p.č. 775, 2410), Ivana Kartousová (vlastník pozemku p.č. 777, 2409), Iveta Klepáčková
(vlastník pozemku p.č. 728), Ing. Jiří Kocman (vlastník pozemku p.č. 2415), Mgr. Eva Kocmanová (vlastník pozemku
p.č. 2415), Marie Kočková (vlastník pozemku p.č. 785/2), Ludmila Kolářová (věcné břemeno užívání pozemku p.č.
700, 2420), Romana Konečná (vlastník pozemku p.č. 728), Margita Koudelková (vlastník pozemku p.č. 1206/5),
Hana Kovářová (vlastník pozemku p.č. 725), Ing. Jiří Kučera (vlastník pozemku p.č. 790, 2406), Jaroslava Kučerová
(vlastník pozemku p.č. 790, 2406), Marie Kupská (vlastník pozemku p.č. 717, 718, 719, 1190/8), Jaroslav Kupský
(vlastník pozemku p.č. 717, 718, 719, 1190/8), Ing. Jaroslav Lavička (vlastník pozemku p.č. 732/4, 753, 754), Ing.
Alena Lavičková (vlastník pozemku p.č. 732/4, 753, 754), Hana Ležáková (vlastník pozemku p.č. 2431), MUDr.
Jaroslav Malášek (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 771), MUDr. Zdeňka Malášková (věcné břemeno užívání
pozemku p.č. 771), Jiří Marek (vlastník pozemku p.č. 2429), Marie Marková (věcné břemeno užívání pozemku p.č.
2429), Jaroslav Mazour (vlastník pozemku p.č. 785/2), Jarmila Mazourová (vlastník pozemku p.č. 785/2), Libuše
Měcháčková (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 732/3, 750, 751), Jaroslav Michalík (vlastník pozemku p.č.
2433), Lenka Michalíková (vlastník pozemku p.č. 2433), Jaroslav Michek (vlastník pozemku p.č. 764), Libuše
Mohaplová (vlastník pozemku p.č. 651), Jaroslav Navrátil (vlastník pozemku p.č. 732/3, 750, 751), Josef Němeček
(vlastník pozemku p.č. 785/2), Jindřiška Němečková (vlastník pozemku p.č. 785/2), Olga Odehnalová (vlastník
pozemku p.č. 761, 762), Jakub Olšar (vlastník pozemku p.č. 779, 780), Stanislav Olšar (vlastník pozemku p.č. 779,
780), Beata Olšarová (vlastník pozemku p.č. 779, 780), Luboš Ondříšek (vlastník pozemku p.č. 785/2), Lenka
Ondříšková (vlastník pozemku p.č. 785/2), Ing. Vladimír Podal (vlastník pozemku p.č. 726, 727), Ing. Vojtěch Podal
(vlastník pozemku p.č. 732/5), Ing. Miloslava Pokorná (vlastník pozemku p.č. 785/2), Ing. Petr Polák (vlastník
pozemku p.č. 785/2), Ing. Jana Poláková (vlastník pozemku p.č. 785/2), Ing. Rostislav Pospíšil (vlastník pozemku p.č.
788, 2407), Květoslava Pospíšilová (vlastník pozemku p.č. 788, 2407), Jaroslav Rašovský r.1942(vlastník pozemku
p.č. 767), Jaroslav Rašovský r.1965 (vlastník pozemku p.č. 767), Dagmar Rošková (vlastník pozemku p.č. 761, 762),
David Severin (vlastník pozemku p.č. 699/1, 2421), Pavel Skoupý (vlastník pozemku p.č. 738, 739), Jiří Slezák
(vlastník pozemku p.č. 746), Stanislav Slezák r. 1907 (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 777), Stanislav Slezák r.
1937 (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 777), Stanislav Slezák r. 1953 (vlastník pozemku p.č. 695, 2423),
Miroslava Slezáková (věcné břemeno užívání pozemku p.č. 777), Mgr. Dagmar Staňková (vlastník pozemku p.č.
771, 2412), Mgr. Barbora Šaldová (vlastník pozemku p.č. 2404), Daniela Šaldová (vlastník pozemku p.č. 2404),
Libuše Šamanová (vlastník pozemku p.č. 785/2), Olga Šudáková (vlastník pozemku p.č. 2430), Stanislav Toman
(vlastník pozemku p.č. 2426/1, 671/7), Eva Tomanová (vlastník pozemku p.č. 2426/1, 671/7), Petr Trecha (vlastník
pozemku p.č. 704, 2418), Jitka Trechová (vlastník pozemku p.č. 704, 2418, 773, 2411), Alena Urbánková (vlastník
pozemku p.č. 785/2), Libuše Vykroutilová (vlastník pozemku p.č. 693, 2424), Tomáš Weigner (vlastník pozemku p.č.
2428, 674), MUDr. Zdeňka Weignerová (vlastník pozemku p.č. 2428, 674), Pavel Zmeškal (vlastník pozemku p.č.
712), Hana Zmeškalová (vlastník pozemku p.č. 712), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor
hospodaření s majetkem státu (ČR vlastník pozemku p.č. 732/1, 918/1), Air Bank a.s. (zástavní právo smluvní
k pozemku p.č. 2404), Česká spořitelna, a.s. (zástavní právo smluvní k pozemku p.č. 728, 2434, 690, 2433, 2404),
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (zástavní právo smluvní k pozemku p.č. 2426/1, 671/7), ČOV Drásov –
Malhostovice (věcné břemeno zřizování a provozování vedení k pozemku p.č. 732/1, 918/1), GasNet, s.r.o. (věcné
břemeno zřizování a provozování vedení k pozemku p.č. 2406, 732/2, 732/3, 732/4, 764, 732/5, 2412, 2409, 2410,
2424, 2417, 2407, 2428, 674, 717, 2408, 782, 2420, 2426/1, 2422, 2415, 2419, 2423, 732/1, 918/1, 2426/2, 2416),
EG.D, a.s. (věcné břemeno zřizování a provozování vedení k pozemku p.č. 1190/8, 2426/1, 671/7, 1206/5, 732/1,
918/1, 2404), Raiffeisenbank a.s. (zástavní právo smluvní k pozemku p.č. 712), Sberbank CZ, a.s. (zástavní právo
smluvní k pozemku p.č. 741).
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Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno, tedy fyzické a právnické osoby, kterým jsou: Oldřiška Baláková, Zdeněk
Beneš, Maria Bínová, Barbora Bukalová, Jitka Cabálková, František Císař, Miroslav Crha, Lenka Crhová, Josef Dobeš,
Zdeněk Dobeš, Emilie Dobešová, Marie Dobešová, Jana Dufková, Lenka Geržová, RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., MUDr.
Zdeňka Hřebcová, Jitka Chlupová, Marie Chlupová, Aleš Jelínek, Jitka Jelínková, Iveta Klepáčková, Františka
Kloudová, Ing. Jiří Kocman, Mgr. Eva Kocmanová, Marie Kočková, Ludmila Kolářová, Romana Konečná, Hana
Kovářová, Hana Ležáková, Ivan Máčka, Ivan Máčka, Diana Máčková, Jiří Marek, Marie Marková, Jaroslav Mazour,
Jarmila Mazourová, Jaroslav Michalík, Lenka Michalíková, Antonín Michek, Marie Michková, Libuše Mohaplová,
Josef Němeček, Jindřiška Němečková, Luboš Ondříšek, Lenka Ondříšková, Ing. Vojtěch Podal, Ing. Miloslava
Pokorná, Ing. Petr Polák, Ing. Jana Poláková, Mgr. Barbora Šaldová, Daniela Šaldová, Libuše Šamanová, Jiří Šudák,
Olga Šudáková, Alena Urbánková, Pavel Zmeškal, Hana Zmeškalová, AGRIA Drásov, spol. s r.o., CE Brno s.r.o., CETIN
a.s., ČOV Drásov - Malhostovice, GasNet Služby, s.r.o., GasNet, s.r.o., Jihomoravský kraj, Městys Drásov, Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize
Brno-venkov.
V průběhu řízení došlo ke změnám v okruhu účastníků řízení z důvodu právních skutečností a právních událostí,
o nichž se správní orgán dozvěděl, konkrétně úmrtí účastníka řízení pana Jiřího Marka (věcné břemeno užívání
pozemku parc.č. 2429, 681 v k.ú. Drásov) a paní Anastázie Sitařové (věcné břemeno užívání parc.č. 651, 652 v k.ú.
Drásov). Úmrtím osoby zaniká oprávnění z věcného břemene užívání (jiné věcné právo) a zaniká tak i postavení
účastníka řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona. Z důvodu změny vlastníka pozemků parc.č. 674 a
2428 v k.ú. Drásov zaniklo ke dni 2.12.2020 právo účastníka řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pana
Slavomíra Hegera, původního vlastníka těchto pozemků.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
Na úvod je třeba obecně konstatovat, že postup pro uplatnění a vypořádání námitek, závazných stanovisek a
připomínek v rámci koncentrační lhůty ve smyslu § 87 stavebního zákona po oznámení zahájení řízení upravuje
§ 89 stavebního zákona.
O stanovení lhůty, o možnosti kde a kdy je možné nahlížet do spisu a taktéž o zákonem stanoveném způsobu
podání námitek včetně zákonných náležitostí námitek, byli všichni účastníci řádně poučeni v opatření č.j.
MUTI 41565/2020 ze dne 22.10.2020 a noví účastníci v opatření č.j. MUTI 2660/2021 ze dne 20.01.2021 (dále také
jen „oznámení“), jak je popsáno výše v úvodní části tohoto odůvodnění. Všem účastníkům bylo oznámení řádně
doručeno, jak je podloženo správním spisem.
Podané námitky a připomínky:
•

V rámci územního řízení ve lhůtě stanovené pro podání námitek účastníků řízení obdržel správní orgán dne
11.11.2020 společné podání pod č.j. MUTI 44032/2020, jež učinili: Jiří Slezák, Drásov č.p. 292, Pavel Skoupý,
Drásov č.p. 271, Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295, Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295, Oubi Hamoud, Orlí
č.p. 483/1, Brno, Iveta Hamoudová, Orlí č.p. 483/1, Brno, Petr Bednář, Drásov č.p. 163, Marie Kupská, Drásov
č.p. 165, Jaroslav Kupský, Drásov č.p. 165, kteří jsou účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona, neboť jsou vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Ve svém podání
uvádí, cit.: „Jsme občané městyse Drásov a účastníci řízení a chceme uplatnit své námitky a nesouhlas
s rekonstrukcí vedení NN zemním kabelem. Důvod: Stará zástavba obce byla a je připojen do sítě NN ze
stejných podpěrných bodů (betonových sloupů) kabelem nebo vodiči NN. Dozvěděli jsme se, že velká část
domů staré zástavby byla po odstranění starého vedení a montáži nového kabelu NN připojena z tohoto
kabelu. Po tomto zjištění jsme se rozhodli podat nesouhlas s umístěním kabelu do země, při kterém by vzniklo
porušení chodníků, vjezdů, domovních zdí, stropů i základů. Seznam osob, které nesouhlasí s rekonstrukcí
vedení NN zemním kabelem. Když šlo provést přípojky ve velké části obce šetrným způsobem, proč tenhle
způsob provedení nelze realizovat i na našich ulicích.“
Ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona stanoví, že osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. a) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může
být její právo přímo dotčeno.
Konkrétní námitky týkající se omezení vlastnického práva účastníků řízení, kterými jsou Jiří Slezák, Drásov č.p.
292, Pavel Skoupý, Drásov č.p. 271, Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295, Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295,
Oubi Hamoud, Orlí č.p. 483/1, Brno, Iveta Hamoudová, Orlí č.p. 483/1, Brno, Petr Bednář, Drásov č.p. 163,
Marie Kupská, Drásov č.p. 165, Jaroslav Kupský, Drásov č.p. 165 (dále jen „podatelé“) umístěním stavby však
nebyly řádně uplatněny, podatelé pouze vyslovili nesouhlas s provedením rekonstrukce zemním kabelem NN,
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bez konkrétních důvodů podání námitek. Z obsahu těchto námitek také není zřejmé, jak může být vlastnické
právo podatelů přímo dotčeno. Stavební úřad tedy v této souvislosti uvede svou úvahu pouze v obecné
rovině.
Správní orgán požádal žadatele o vyjádření k podaným námitkám. Vyjádření žadatele obdržel stavební úřad
dne 19.11.2020 pod č.j. MUTI 44922/2020. Ve vyjádření žadatel uvádí následující: „Společnost EON
Distribuce, a.s. (nyní společnost EG.D, a.s.) je vlastníkem zařízení distribuční soustavy a venkovního vedení
nízkého napětí, kabelového vedení nízkého napětí, distribučních trafostanic, venkovního vedení vysokého
napětí a kabelového vedení vysokého napětí v k.ú. Drásov na základě udělené licence dle zák.č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 1 a) má provozovatel distribuční soustavy povinnost zajišťovat spolehlivé provozování,
obnovu, a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí. Dle prováděcích vyhlášek, se v
intravilánech obcí energetické zařízení umisťuje přednostně do země. S ohledem na výše uvedené skutečnosti
připravuje společnost EG.D, a.s. realizace vedení nízkého napětí v intravilánech obcí ve variantě zemních
kabelových vedení. Pouze v případech, kdy z prostorových důvodů (umístění ostatních inženýrských sítí) nebo
technických důvodů (nelze reálně provést zemní práce pro umístění zemního kabelového vedení), se volí
varianta venkovního vedení nízkého napětí. Toto byl i případ části investice provedené v letošním roce na
části ulice Všechovická. Dovolujeme si podotknout, že naše společnost se v případě realizace investičních
staveb snaží šetřit práva i majetek vlastníků nemovitostí. Nemovitosti jsou uvedeny bud' do původního stavu
nebo do stavu blízkému původnímu po dohodě s majitelem nemovitosti.“
Stavební úřad při posuzování námitky vycházel z výše uvedeného přezkoumání žádosti, především, že
předložený záměr je v souladu s § 90 stavebního zákona, jak je podrobně popsáno výše v textu. Záměr je
v souladu zejména s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, dle kterého se rozvodná energetická vedení a vedení elektronickým komunikací
v zastavěném území obcí umisťují pod zem.
Podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. energetického zákona se distribuční soustavou rozumí vzájemně propojený
soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou
součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV
nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů
měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném
zájmu. Podle § 3 odst. 2 energetického zákona se distribuce mj. elektřiny uskutečňuje ve veřejném zájmu. Pro
provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu
a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy,
přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje
tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a
zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění.
Z hlediska výkonu oprávnění provozovatele distribuční soustavy dle § 25 odst. 8 energetického zákona také
platí, že provozovatel distribuční soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 3 písm. e) až g)
energetického zákona co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim
bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to
možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání
dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení
odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po
těžbě.
Dle § 25 odst. 9 energetického zákona také platí, pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku
výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání
nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na
náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení
nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.
S ohledem na uvedené skutečnosti stavební úřad považuje podané námitky za neopodstatněné a tudíž k nim
při vydávání rozhodnutí nepřihlédl.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby. Na základě výše uvedených
skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Výše uvedená stavba se uskutečňuje ve
veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k
jejich konzumaci.

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, podáním u zdejšího správního orgánu, MěÚ Tišnov, Odboru
stavebního řádu.
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. Monika Svobodová v.r.
referent Odboru stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:……………………

Sejmuto dne:…………………….

Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno dne ………………………………...
sňato dne ………………………………...
Razítko a podpis oprávněné osoby:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč
byl zaplacen 27.01.2021.

Příloha č. 1:
- situační výkresy D.3.1 až D.3.4, které vypracoval Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679
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Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou):
ZAME servisní, s.r.o., IDDS: kak5irr
sídlo: Na příkopě č.p. 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
zastoupení pro: VM REKOSTAV, s.r.o., Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Městys Drásov, IDDS: 9qaataw
sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
Účastníci dle § 85 odst. 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Oldřiška Baláková, Malhostovice č.p. 149, 666 03 Tišnov 3
Josef Bednář, Drásov č.p. 163, 664 24 Drásov
Petr Bednář, Drásov č.p. 163, 664 24 Drásov
Ludmila Bednářová, Drásov č.p. 163, 664 24 Drásov
Zdeněk Beneš, Jamborova č.p. 922, 666 03 Tišnov 3
Maria Bínová, Drásov č.p. 265, 664 24 Drásov
Barbora Bukalová, Borač č.p. 83, 592 61 Doubravník
Jitka Cabálková, Údolní č.p. 397/30, Veveří, 602 00 Brno 2
František Císař, Drásov č.p. 172, 664 24 Drásov
Josef Císař, Drásov č.p. 172, 664 24 Drásov
Miroslav Crha, Drásov č.p. 132, 664 24 Drásov
Lenka Crhová, Drásov č.p. 132, 664 24 Drásov
Josef Dobeš, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Emilie Dobešová, Drásov č.p. 131, 664 24 Drásov
Marie Dobešová, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Lubomír Dvořáček, Drásov č.p. 210, 664 24 Drásov
Hana Fafílková, Drásov č.p. 179, 664 24 Drásov
Lenka Geržová, Brněnská č.p. 1258/7, 664 34 Kuřim
RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Drásov č.p. 269, 664 24 Drásov
František Hájek, Drásov č.p. 178, 664 24 Drásov
Jarmila Hájková, Drásov č.p. 178, 664 24 Drásov
Danuše Halouzková, Drásov č.p. 171, 664 24 Drásov
Oubi Hamoud, IDDS: p2sjdt4
trvalý pobyt: Orlí č.p. 483/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
Iveta Hamoudová, Orlí č.p. 483/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
Lubomír Hašek, Drásov č.p. 266, 664 24 Drásov
Blanka Hašková, Drásov č.p. 266, 664 24 Drásov
Šárka Hauerová, Drásov č.p. 163, 664 24 Drásov
Dušan Horák, Drásov č.p. 284, 664 24 Drásov
Mgr. Michal Horák, Okružní č.p. 2019/72, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
MUDr. Zdeňka Hřebcová, Dobrovského č.p. 507, 666 03 Tišnov 3
Aleš Jelínek, Drásov č.p. 240, 664 24 Drásov
Jitka Jelínková, Drásov č.p. 240, 664 24 Drásov
Ivana Kartousová, Drásov č.p. 205, 664 24 Drásov
Iveta Klepáčková, Drásov č.p. 265, 664 24 Drásov
Ing. Jiří Kocman, IDDS: zwj3fnh
trvalý pobyt: Drásov č.p. 281, 664 24 Drásov
Mgr. Eva Kocmanová, Drásov č.p. 281, 664 24 Drásov
Marie Kočková, Drásov č.p. 279, 664 24 Drásov
Ludmila Kolářová, Drásov č.p. 276, 664 24 Drásov
Romana Konečná, Drásov č.p. 265, 664 24 Drásov
Margita Koudelková, Drásov č.p. 302, 664 24 Drásov
Hana Kovářová, Drásov č.p. 264, 664 24 Drásov
Ing. Jiří Kučera, Drásov č.p. 174, 664 24 Drásov
Jaroslava Kučerová, Drásov č.p. 174, 664 24 Drásov
Marie Kupská, Drásov č.p. 165, 664 24 Drásov
Jaroslav Kupský, Drásov č.p. 165, 664 24 Drásov
Ing. Jaroslav Lavička, Drásov č.p. 267, 664 24 Drásov
Ing. Alena Lavičková, Drásov č.p. 267, 664 24 Drásov
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Hana Ležáková, Drásov č.p. 156, 664 24 Drásov
MUDr. Jaroslav Malášek, Drásov č.p. 220, 664 24 Drásov
MUDr. Zdeňka Malášková, Drásov č.p. 220, 664 24 Drásov
Jiří Marek, Drásov č.p. 296, 664 24 Drásov
Marie Marková, Drásov č.p. 296, 664 24 Drásov
Jaroslav Mazour, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Jarmila Mazourová, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Libuše Měcháčková, Zahradní č.p. 1275/10, 664 34 Kuřim
Jaroslav Michalík, Drásov č.p. 137, 664 24 Drásov
Lenka Michalíková, Drásov č.p. 137, 664 24 Drásov
Jaroslav Michek, Drásov č.p. 197, 664 24 Drásov
Libuše Mohaplová, tř. Svornosti č.p. 158/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Jaroslav Navrátil, Drásov č.p. 268, 664 24 Drásov
Josef Němeček, Drásov č.p. 279, 664 24 Drásov
Jindřiška Němečková, Drásov č.p. 279, 664 24 Drásov
Olga Odehnalová, Drásov č.p. 284, 664 24 Drásov
Jakub Olšar, Drásov č.p. 311, 664 24 Drásov
Stanislav Olšar, Drásov č.p. 311, 664 24 Drásov
Beata Olšarová, Drásov č.p. 311, 664 24 Drásov
Luboš Ondříšek, Drásov č.p. 329, 664 24 Drásov
Lenka Ondříšková, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov
Ing. Vladimír Podal, Osvobození č.p. 1654, 666 01 Tišnov 1
Ing. Vojtěch Podal, Drásov č.p. 350, 664 24 Drásov
Ing. Miloslava Pokorná, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Ing. Petr Polák, Masarykovo náměstí č.p. 682, 664 71 Veverská Bítýška
Ing. Jana Poláková, Masarykovo náměstí č.p. 682, 664 71 Veverská Bítýška
Ing. Rostislav Pospíšil, Drásov č.p. 183, 664 24 Drásov
Květoslava Pospíšilová, Drásov č.p. 183, 664 24 Drásov
Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295, 664 24 Drásov
Jaroslav Rašovský, Drásov č.p. 295, 664 24 Drásov
Dagmar Rošková, Otavská č.p. 1064/10, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
David Severin, Drásov č.p. 313, 664 24 Drásov
Pavel Skoupý, Drásov č.p. 271, 664 24 Drásov
Jiří Slezák, Drásov č.p. 292, 664 24 Drásov
Stanislav Slezák, Drásov č.p. 205, 664 24 Drásov
Stanislav Slezák, Drásov č.p. 205, 664 24 Drásov
Stanislav Slezák, Drásov č.p. 154, 664 24 Drásov
Miroslava Slezáková, Drásov č.p. 205, 664 24 Drásov
Mgr. Dagmar Staňková, Drásov č.p. 220, 664 24 Drásov
Mgr. Barbora Šaldová, IDDS: fpfqy7r
trvalý pobyt: Drásov č.p. 157, 664 24 Drásov
Daniela Šaldová, Drásov č.p. 157, 664 24 Drásov
Libuše Šamanová, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Olga Šudáková, Palackého třída č.p. 2635/135, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Stanislav Toman, Drásov č.p. 599, 664 24 Drásov
Eva Tomanová, Drásov č.p. 599, 664 24 Drásov
Petr Trecha, Drásov č.p. 162, 664 24 Drásov
Jitka Trechová, Drásov č.p. 218, 664 24 Drásov
Alena Urbánková, M. Kudeříkové č.p. 150, 664 71 Veverská Bítýška
Libuše Vykroutilová, Drásov č.p. 171, 664 24 Drásov
Tomáš Weigner, Bohuslava Martinů č.p. 821/34, Stránice, 602 00 Brno 2
MUDr. Zdeňka Weignerová, Bohuslava Martinů č.p. 821/34, Stránice, 602 00 Brno 2
Pavel Zmeškal, Drásov č.p. 164, 664 24 Drásov
Hana Zmeškalová, Drásov č.p. 164, 664 24 Drásov
Air Bank a.s., IDDS: u7sk5zf
sídlo: Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00 Praha 10-Strašnice
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ČOV Drásov - Malhostovice, IDDS: suestbv
sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo:Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Městys Drásov, IDDS: 9qaataw
sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6
sídlo: U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Účastníci dle § 85 odst. 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):
Oldřiška Baláková, Malhostovice č.p. 149, 666 03 Tišnov 3
Zdeněk Beneš, Jamborova č.p. 922, 666 03 Tišnov 3
Maria Bínová, Drásov č.p. 265, 664 24 Drásov
Barbora Bukalová, Borač č.p. 83, 592 61 Doubravník
Jitka Cabálková, Údolní č.p. 397/30, Veveří, 602 00 Brno 2
František Císař, Drásov č.p. 172, 664 24 Drásov
Miroslav Crha, Drásov č.p. 132, 664 24 Drásov
Lenka Crhová, Drásov č.p. 132, 664 24 Drásov
Josef Dobeš, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Zdeněk Dobeš, Drásov č.p. 131, 664 24 Drásov
Emilie Dobešová, Drásov č.p. 131, 664 24 Drásov
Marie Dobešová, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Jana Dufková, Katov č.p. 97, 594 55 Dolní Loučky
Lenka Geržová, Brněnská č.p. 1258/7, 664 34 Kuřim
RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Drásov č.p. 269, 664 24 Drásov
MUDr. Zdeňka Hřebcová, Dobrovského č.p. 507, 666 03 Tišnov 3
Jitka Chlupová, Hornická č.p. 1525, 666 03 Tišnov 3
Marie Chlupová, Hornická č.p. 1525, 666 03 Tišnov 3
Aleš Jelínek, Drásov č.p. 240, 664 24 Drásov
Jitka Jelínková, Drásov č.p. 240, 664 24 Drásov
Iveta Klepáčková, Drásov č.p. 265, 664 24 Drásov
Františka Kloudová, (p.č. 2413 Drásov), Rokycanova 1495/8, Židenice, 615 00 Brno 15
Ing. Jiří Kocman, Drásov č.p. 281, 664 24 Drásov
Mgr. Eva Kocmanová, Drásov č.p. 281, 664 24 Drásov
Marie Kočková, Drásov č.p. 279, 664 24 Drásov
Ludmila Kolářová, Drásov č.p. 276, 664 24 Drásov
Romana Konečná, Drásov č.p. 265, 664 24 Drásov
Hana Kovářová, Drásov č.p. 264, 664 24 Drásov
Hana Ležáková, Drásov č.p. 156, 664 24 Drásov
Ivan Máčka, nar.1975, Drásov č.p. 286, 664 24 Drásov
Ivan Máčka, nar. 1943, Drásov č.p. 286, 664 24 Drásov
Diana Máčková, Drásov č.p. 286, 664 24 Drásov
Jiří Marek, Drásov č.p. 296, 664 24 Drásov
Marie Marková, Drásov č.p. 296, 664 24 Drásov
Jaroslav Mazour, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Jarmila Mazourová, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Jaroslav Michalík, Drásov č.p. 137, 664 24 Drásov
Lenka Michalíková, Drásov č.p. 137, 664 24 Drásov
Antonín Michek, (p.č. 2414 Drásov), Drásov č.p. 197, 664 24 Drásov
Marie Michková, (p.č. 2414 Drásov), Drásov č.p. 197, 6624 Drásov
Libuše Mohaplová, tř. Svornosti č.p. 158/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Josef Němeček, Drásov č.p. 279, 664 24 Drásov
Jindřiška Němečková, Drásov č.p. 279, 664 24 Drásov
Luboš Ondříšek, Drásov č.p. 329, 664 24 Drásov
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Lenka Ondříšková, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov
Ing. Vojtěch Podal, Drásov č.p. 350, 664 24 Drásov
Ing. Miloslava Pokorná, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Ing. Petr Polák, Masarykovo náměstí č.p. 682, 664 71 Veverská Bítýška
Ing. Jana Poláková, Masarykovo náměstí č.p. 682, 664 71 Veverská Bítýška
Mgr. Barbora Šaldová, Drásov č.p. 157, 664 24 Drásov
Daniela Šaldová, Drásov č.p. 157, 664 24 Drásov
Libuše Šamanová, Drásov č.p. 278, 664 24 Drásov
Jiří Šudák, Chaloupky č.p. 1068, 666 02 Předklášteří
Olga Šudáková, Palackého třída č.p. 2635/135, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Alena Urbánková, M. Kudeříkové č.p. 150, 664 71 Veverská Bítýška
Pavel Zmeškal, Drásov č.p. 164, 664 24 Drásov
Hana Zmeškalová, Drásov č.p. 164, 664 24 Drásov
AGRIA Drásov, spol. s r.o., sídlo: Drásov č.e. 43, 664 24 Drásov
CE Brno s.r.o., sídlo: Soukenická č.p. 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČOV Drásov - Malhostovice, sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
GasNet Služby, s.r.o., sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Jihomoravský kraj, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Městys Drásov, sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3,
Veveří, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
dotčené orgány (do vlastních rukou):
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Vypraveno dne:

