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E.ON Distribuce, a.s.,  
IČ 28085400 
F. A. Gerstnera 2151/6 
370 01 České Budějovice 

zastoupena 

GEPROSTAV energy s.r.o., 
IČ 29360731 
Jana Opletala 2403/10 
690 02  Břeclav 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupena na 
základě plné moci GEPROSTAV energy s.r.o., IČ 29360731, Jana Opletala 2403/10, 690 02  Břeclav 
(dále jen "žadatel") podala dne 10.05.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„Diváky, u hřiště, k.NN, obec“ 
 
na pozemku parc. č. 930, 872, 827, 247, 832/1, 709, 711, 712, 705, 708, 703, 702, 701, 700, 629, 699 v 
katastrálním území Diváky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 
PD řeší posílení a rozšíření /prodloužení/ distribuční sítě NN 400/230V pro možnost připojeni nových odběrných míst 
v Divákách /lokalita u hřiště/, která bude spočívat: 
1/ Z trafostanice TS DOLNÍ se vyvede posilovací nový kabel NN typu 1-NAYY 4X150, který bude křížit komunikaci a 
bude ukončen na stávajícím sloupu venk. vedení NN č.237, na kterém bude přes skříň SV201 provedeny dva 
kabelové vývody, které budou ukončeny na stáv. venkovním vedení NN typu AIFe 3X50+35. Jeden vývod bude 
ukončen na venk. vedení AlFe 3x50+35 na ul. Dolní a druhý vývod bude ukončen na odbočném venk. vedení NN 
typu AlFe 3x50+35, které směřuje a napájí lokalitu budoucí výstavby RD. Situace viz. výkres č. 1. 
2/ V lokalitě výstavby RD bude na stáv .koncovém sloupě č.260 venk. vedení NN typu AlFe 3X50+35 proveden svod 
do skříně SV101, ze které bude novým kabelem NN typu 1-NAYY 4x95 napojen nový pilíř skříně přípojkové SS100 
pro RD č.p.122 /závěsná dom. přípojka pro RD č.p.122 bude včetně dřevěného sloupu demontována/, pak 
vysmyčkuje nový pilíř skříně přípojkové SS100 pro stavební místo KN p.č.704 a dva nové pilíře skříní přípojkových 
SS200 pro plánované 4 nové RD. Pilíře budou umístěny na rozhraní parcel vždy pro 2 RD. Situace viz.výkres č.2. 

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v 
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky  

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

Poučení: 
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve 
stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.  
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K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnutí při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se 
nepřihlíží.  
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 
c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři. č. 702 stavebního 
úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na č. tel. 
519441044. K tomuto dni se současně stanovuje lhůta dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, o možnosti účastníků vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů podle tohoto zákona vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního 
rozhodnutí nebo opatření. 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 
Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení 
se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 
Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na 
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 
 

 

 
otisk razítka 
 
 
Ing. Vondráčková Růžena 
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče 
 
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče 
také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou. 
(počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče) 
 
 
Vyvěšeno dne ..........                                                                         Sejmuto dne .......... 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne…..……. 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 
GEPROSTAV energy s.r.o., IČ 29360731, Jana Opletala 2403/10, 690 02  Břeclav zastupující  
                              E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
Obec Diváky 
Jiří Vokál, 691 71 Diváky 191 
Markéta Rosívalová, 691 71 Diváky 215 
Bohumila Štambacherová, Slepá 195/8, 691 06 Velké Pavlovice 
SÚS JmK, Lidická 132 A, 690 34  Břaclav 
Otto a Tamara Wetterovi, 691 71 Diváky 122 
Ing. Josef a Dagmar Valíčkovi, 691 71 Diváky 156 
PaedDr. Jaromír Čuta, 691 71 Diváky 51 
Hana a Václav Tošnarovi, 691 71 Diváky 174 
Ivan a Bohumila Graclovi, Diváky 178   
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno  
E.ON Česká republika, s.r.o. 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
JMP Brno, a.s. 
VaK Břeclav a.s. 
 
Účastníci řízení (vyrozuměni veřejnou vyhláškou) 
jsou to všichni vlastníci následujících pozemků a staveb mezujících výše uvedenou stavbu v k.ú. Diváky : 
 981, 978, 975, 974, 828, 831/1, 836, 734, 698, 704, 707, 710, 717 
 
Dotčené orgány 
MěÚ Hustopeče – OŽP, OD, ORR 
HZS JmK ÚO Břeclav 
 
Na vyvěšení 
MěÚ Hustopeče, KT 
OÚ Diváky 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha: 
situace s vyznačením stavby 
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