
 
 

O B E C N Í  Ú Ř A D  B Í L O V I C E  
odbor výstavby a územního plánování 
Bílovice 70, PSČ 687 12 

 

Spis. zn.: 565/2019/NE  Bílovice, dne 05.05.2020 
Vyřizuje: 
E-mail: 
Telefon:  

Ivana Neubergová, DiS. – oprávněná úřední osoba 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 182/2020 

 

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil 
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 04.09.2019 podala Obec Březolupy, IČO 00290840, 
Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy (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 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"VO Březolupy, vývod z rozvaděče a osvětlení hlavní komunikace u koliby" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 382 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 393 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 406 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3, parc. č. 200/1 
(ostatní plocha), parc. č. 235/1 (vodní plocha), parc. č. 236/2 (ostatní plocha), parc. č. 237/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 237/7 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 257 (zahrada), parc. č. 
258/1 (zahrada), parc. č. 3501/1 (ostatní plocha), parc. č. 3501/22 (ostatní plocha), parc. č. 3501/24 
(ostatní plocha), parc. č. 3501/30 (ostatní plocha), parc. č. 3507/1 (ostatní plocha), parc. č. 3508 
(ostatní plocha), parc. č. 3546/31 (vodní plocha), parc. č. 3546/32 (vodní plocha), parc. č. 3553/1 
(ostatní plocha), parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574/1 (ostatní plocha), parc. č. 3574/2 
(ostatní plocha), vše v katastrálním území Březolupy. 

 
Stavba sestává z těchto stavebních objektů a provozních souborů: 

SO01  Veřejné osvětlení  

SO02 Veřejný rozhlas 
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Popis stavby: 
SO01  Veřejné osvětlení 
Stavba bude probíhat v rozšířeném výkopu společnosti E.ON. Bude realizováno nové vedení kabelu 
veřejného osvětlení ze stávajícího rozvaděče na parc. č. 1/3. Celá trasa je rozdělena na několik úseku. V 
prvním úseku vedou tři silové kabely a tři ovládací kabely veřejného osvětlení společně ve výkopu se 
společností E.ON až k mostu přes potok Březnice, tento výkop bude rozšířen na šířku o 30 cm a hloubku 
80 cm. Zde budou vztyčeny dva sloupy VO, které budou sloužit o osvětlení příjezdové komunikace do 
kempu a parkoviště. Dále kdy kabel povede již mimo kemp okolo restaurace, bude vedení VO uloženo v 
ocelové trubkách, upevněných na ocelových konstrukcích na povodní straně mostovky s tím, že chránička 
vč. nosné konstrukce nebude zasahovat pod spodní hranu mostovky tak, aby nedošlo ke snížení 
průtočného profilu VT pod mostem. Dále povedou tyto tři kabely pod asfaltovým parkovištěm min. 120 cm 
hluboko a pod komunikací M/497 protlakem. Po protlaku se kabely dělí. První kabel vede do nového sloupu 
BR/04. Z Tohoto sloupu pokračuje kabel až do sloupu BR/01 a dál na betonový sloup, kde se napojí na 
stávající vedení VO odjištěným novou SP100/NS. Kabel bude zapojen tak aby byla jedna stálá fáze. Ze 
sloupu BR/01 bude zvláště odjištěn ze stálé fáze kabel, který bude sloužit k napájení blikače. Stejně tak 
bude odjištěn i blikač z BR/04, jehož trasa povede také protlakem pod komunikací. Druhý kabel bude 
ukončen ve stávajícím sloupu VO na před RD č. p. 299 na parc. č. st. 397. Třetí kabel bude tažen ve 
výkopu s kabelem NN společnosti E.ON, až k bet. sloupu NN na parc. č. 3574/1, kde bude připojení na 
stávající vedení přes novu SP200/NS, z které bude T spojka do stávajícího sloupu, a dále do nové 
SP100/NK, kde trasa končí. Výkopy, ve kterých jsou projektovány 3 silové kabely a více budou rozšířeny o 
30 cm. Kde jsou projektovány dva silové kabely a jeden silový kabel tak o 15 cm. Kabely budou uloženy v 
chráničce vždy po dvou, a to silový kabel a ovládací kabel. Sloupy budou využity zesílené sloupy o 
světelné výšce 9 metrů a svítidla LED MIDI 77 W pro osvětlení komunikace M4 a svítidla LED MICRO 14 
W a sloupy o světelné výšce 6 metrů pro osvětlení komunikace u kempu. Nová stožárová místa jsou 
navrhována tak, aby byla v dostatečné vzdálenosti od ostatní sítí. V místech, kde prochází sdělovací kabel 
základem stožáru, je také nutné provést uložení vedení do kabelového žlabu s přesahem 1 m na obě 
strany od hrany betonového základu. Sloupy budou ocelové s povrchovou úpravou zinkováním. Uložení 
sloupu bude provedeno za pomocí novodurové trubky o průměru 30 mm, která bude zabetonována dle 
katalogových hodnot zvoleného typu sloupu. Sloup bude uložen do středu novodurové trubky. Po uložení 
sloupu do novodurové trubky bude nový sloup zasypán drobným kamením. Celé připojení nového 
osvětlení bude provedeno připojením na stávající vedení ve sloupu VO a ze stávajícího rozvaděče VO. V 
místě křížení s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení uloženo do kabelového žlabu. Přes místní 
komunikace budou provedeny protlaky. Všechny stávající světla umístěná na sloupech společnosti E.ON 
budou demontována. Betonové základy musí být vyvedeny alespoň 5 cm nad terénem. Povrch základů se 
zešikmí a uhladí tak, aby voda snadno odtékala. Na povrchu ocelové konstrukce do tělesa základu se 
povrch upraví tak, aby voda nezatékala do místa vetknutí. Sloup bude ochráněn manžetou nebo nátěrem 
při přechodu prostředí beton-vzduch min. 30 cm na každou stranu.  

SO02  Veřejný rozhlas 
Bude realizováno nové vedení kabelu veřejného rozhlasu. Kabel bude sloužit k propojení stávajících 
tlampačů na stávajících sloupech VO v části trasy obnovy kabelu NN. V celé trase budou uloženy nové 
kabely CYKY 4x16, které budou sloužit k napájení jednotlivých míst. Volba kabelu byla provedena s 
ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Dále bude s napájecím kabelem VO veden 
kabel ovládací CYKY-0 3x1,5 to pro případné řízení osvětlení s ohledem na adaptivní osvětlení. Oba 
kabely budou samostatně uloženy v ochranné trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase 
uloženo uzemnění pomocí kulatiny FeZn D10, která bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny 
odbočení pro uzemnění sloupů. Uložení kabelu bude v chodníku v hloubce min 50 cm, ve volném terénu 
min. 80 cm a při přechodu komunikace min. 120 cm. Při křížení ostatních inženýrských sítích je nutné 
uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé trase uloženo v chráničce. V 
místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu, min. 1 m od místa křížení na obě strany. Jelikož 
je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy. Přes asfaltové komunikace 
budou použity protlaky, aby nedošlo k narušení provozu na komunikaci.  
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
pozemky st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 382 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 393 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 406 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3, parc. č. 200/1 (ostatní plocha), parc. č. 235/1 
(vodní plocha), parc. č. 236/2 (ostatní plocha), parc. č. 237/3 (ostatní plocha), parc. č. 237/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 257 (zahrada), parc. č. 258/1 (zahrada), parc. č. 3501/1 
(ostatní plocha), parc. č. 3501/22 (ostatní plocha), parc. č. 3501/24 (ostatní plocha), parc. č. 3501/30 
(ostatní plocha), parc. č. 3507/1 (ostatní plocha), parc. č. 3508 (ostatní plocha), parc. č. 3546/31 (vodní 
plocha), parc. č. 3546/32 (vodní plocha), parc. č. 3553/1 (ostatní plocha), parc. č. 3573 (ostatní plocha), 
parc. č. 3574/1 (ostatní plocha), parc. č. 3574/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Březolupy. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 
1. 
Stavba bude umístěna v souladu s výše uvedeným druhem, účelem umisťované stavby a v souladu 
s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 
2. 
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím ověřené projektové dokumentace a za proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou roveň projektu, technologického 
zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 
3. 
Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku a k plánované stavbě bude zajištěn ze stávajících komunikací. 
4.  
Žadatel před zahájením realizace stavby zajistí v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona zpracování 
dokumentace pro provádění stavby. 
5. 
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
6. 
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení 
před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu 
zahájení stavby; bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby. 
7. 
Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezuje pozemek st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 382 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 393 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 406 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 424 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3, 
parc. č. 200/1 (ostatní plocha), parc. č. 235/1 (vodní plocha), parc. č. 236/2 (ostatní plocha), parc. č. 237/3 
(ostatní plocha), parc. č. 237/7 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 257 (zahrada), parc. 
č. 258/1 (zahrada), parc. č. 3501/1 (ostatní plocha), parc. č. 3501/22 (ostatní plocha), parc. č. 3501/24 
(ostatní plocha), parc. č. 3501/30 (ostatní plocha), parc. č. 3507/1 (ostatní plocha), parc. č. 3508 (ostatní 
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plocha), parc. č. 3546/31 (vodní plocha), parc. č. 3546/32 (vodní plocha), parc. č. 3553/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574/1 (ostatní plocha), parc. č. 3574/2 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Březolupy. 
8. 
Stavebník je povinen štítek "Stavba povolena" před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 
9. 
Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky 
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno 
stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 
10. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 
zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
11. 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy. 
12. 
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
13. 
Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo 
v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí. 
14. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů.  
15. 
Po dokončení stavby může být započato v užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s 
ust. § 122 stavebního zákona. 
 
Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků 
(oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou 
stanoveny pro umístění a provedení stavby: 

16. 
Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uh. Hradiště - odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí, ze dne 10.09.2018, pod číslem jednacím MUUH-SŽP/68681/2018/Bu: 
- Orgán ochrany přírody a krajiny: Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče 
o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Se standardem požadujeme 
prokazatelně seznámit odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. 
- Ochrana zemědělského půdního fondu: Upozorňujeme, že stavba se částečně dotýká zemědělských 
pozemků. Po skončení stavebních prací požadujeme uvést pozemky do původního stavu, aby mohly být 
užívány tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí tj. zahrada. 

17. 
Budou splněny podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 13.09.2018: 
- V případě protlaků nelze využít protlaků prováděných firmou E.ON, žadatel si zajistí protlak vlastní. 
- Veřejné osvětlení bude geodeticky zaměřeno, toto zaměření bude dodáno na EON Česká republika, 
s.r.o., oddělení GIS. 
- Minimální šířka výkopů bude 35 cm a při větším počtu podzemních vedení než 2x bude výkop rozšířen a šířka 
výkopu stanovena technikem RS Otrokovice, který řídí investiční akci. Dále bude dodržena minimální 
vzdálenost 20 cm mezi kabely VO a kabely E.ON. V případě nemožností dodržení bude provedeno 
mechanické oddělení kabelů cihlou, nebo betonovým obrubníkem. V místech křížení kabelů VO s kabely 
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E.ON, budou kabely VO uloženy do kabelové chráničky. Požadujeme předložit zpracovanou PD na kabelový 
rozvod VO včetně výkresů vzorových řezů výkopů. Tato dokumentace bude součástí dokumentace 
investiční akce E.ON. S aliančním partnerem je nutno dojednat organizaci provádění přípolože kabelů VO, 
včetně zápisu do stavebního deníku. Základy, konstrukce a jiná podobná zařízení nutno umístit min. 0,6 m od 
podzemního vedení NN (vodorovná vzdálenost). 
- V OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 
odst. 8 zákona 5.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných 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. 

- Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare 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. 
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-Ii provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, apod.), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů 
pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho 
odkrytí. 
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden 
zápis do montážního nebo stavebního deníku. Pří nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení 
odstraňovány na náklady investora stavby. 
- Připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby čí umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 

nad 6t. 
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 
příslušným ČSN. 
- Veškerá stavební Činnost v OP podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována s 
příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 
rozvodného zařízení dle platné ČSN EM 50 110-1. 

18. 
Budou splněny podmínky vyjádření k žádosti o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 
19.09.2018, pod značkou H18502-16273741: 
- V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní 
vedení NN a nadzemní vedení NN. 
- Stožáry VO požadujeme umístit min. 0,6 m od podzemního vedení NN, stožáry vč. svítidel min. 1,5 m od 
vodičů nadzemního vedení NN, min. 7 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN a trafostanice. 
Dále požadujeme dodržet tyto podmínky: 
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného 
souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zák. 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. 

- 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 
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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. 
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu 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 pro jednoznačné stanovení jeho polohy 
provést do určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců 
E.ON Distribuce, a.s. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Remeš. 
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů 
pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po 
jeho odkrytí. 
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 
odpovídat příslušným ČSN. 
- 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. 
- 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. 
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP 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 nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 

nad 6 t. 
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována 
s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 
rozvodného zařízení dle palné ČSN EN 50 110-1. 
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního 
vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 
kalendářních dnů předem. 
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.  
19. 
Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 20.09.2018, pod značkou 
5001784183: 
- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízeni a plynovodní přípojky: STLPE DN160, 
STLPE DN110, STLPE DN63 a STL přípojky.  
- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí 
být minimálně 500 mm. 
- Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního 
plynárenského zařízení. 
-  Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005). 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno 
jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich 
podmínek při zjištění situace na místě. 
- 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.). 
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
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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. 
- 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. 
- 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. 
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
- 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. 
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
- 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. 
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních 
přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
- 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 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 jeho 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. 
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým 
pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, 
TPG 702 01, TPG 702 04. 
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek. 
- 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 činností. 
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-ll ve stanovisku uvedeno 
jinak). 
- 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 splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 
10.09.2018, pod číslem jednacím 710419/18: 
- V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK). 
- Před zahájením zemních prací bude vytyčena trasa PVSEK.  
- Dodržet vzdálenost vedení NN od trasy PVSEK při souběhu 0,3m (uložit do chráničky), při křížení 0,1 m 
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(uložit do betonové chráničky s přesahem 1m na každou stranu od osy NN vedení). V místě křížení uložit 
vedení NN pod trasu PVSEK. 
- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 
odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení. 
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

21. 
Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen "SVK"), ze 
dne 27.09.2018, pod číslem 797/2018: 
- Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a 
kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz přiložená dokumentace.  
- Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení. 
- Z prostorových důvodů v dané lokalitě požadujeme, aby uložení sloupů VO a kladení kabelového vedení 
VO a rozhlasu bylo upřesněno po vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení a následně po provedení 
výkopových prací se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací Uh. Hradiště a o tomto musí být sepsán zápis ve 
stavebním deníku. 
- Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na 
stavbě na provoz vodovodů. 
- Kabelové vedení je navrženo v souběhu 1,0 m od líce kabelu po líc trouby vodovodu a dle ČSN 736005 po 
líc trouby kanalizace. 
- Ostatní součásti stavby (stožáry VO) nezasahují do ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění. 
- Při výstavbě kabelového vedení VO včetně osazení stožárů VO požadujeme dodržet všeobecné podmínky 
(vytýčení, souběh, umístění stožárů, kontrola při výkopových pracích, kontrola provozuschopnosti zařízení, 
apod.)  
- Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, 
a. s., Uherské Hradiště k vyjádření. 

22. 
Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 14.11.2018, pod číslem jednacím PM-
25297/2018/5203/Maj: 
- Trasa vedení kříží u Koliby VVT Březnice (IDVT 10100214) po stávající lávce. 
- Spodní strana chráničky s kabelem NN včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat pod spodní hranu 
mostovky, aby nebyl zmenšen stávající průtočný profil lávky pro pěší.  
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami 
nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, ani stavební odpad nebudou volně 
skladovány na břehu, ani v blízkosti vodního toku.  
- Přímému správci toku bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací a bude 
přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  
Upozornění: Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území Q100 VVT Březnice. Povodí Moravy, s.p., 
nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu 
velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo 
sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám 
způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti 
vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními 
§52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na 
rozestavěných stavbách stavebník. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality 
povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Používané 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní 
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opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

23. 
Budou splněny podmínky vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, ze dne 
02.10.2018, pod číslem jednacím ŘSZKUH 03716/18-236: 
- Trasa kabelového vedení VO bude umístěna a realizována mimo jiné i podél silnice II/497 v přidruženém 
prostoru níže zmíněného silničního pozemku. Dále bude trasa nového kabelového vedení VO křížit silnici 
II/497 (uzlový úsek „Březolupy", uzlové staničení km 3,067 a km 3,139). V uzlovém úseku „Březolupy", 
uzlové staničení 3,067 bude uloženo šest kabelů VO. Křížení zemního kabelů VO se silnicí II/497 bude řešeno 
formou protlaků chráničky v hloubce min. 1,2 m pod niveletou silnice. Předmětná stavba bude umístěna i v 
silničním pozemku parc. č. 3501/1 v obci a k. ú. Březolupy.  
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované v březnu 2018 společností M Plus 
elektro s.r.o., se sídlem Nedakonice 468. 
- Stavebník uzavře s ŘSZK Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu. 
- Trasa VO bude křížit silnici II/497. Křížení bude řešeno bezvýkopovou technologií – protlaky chráničky v min. 
hloubce 1,2 m pod niveletou silnice.  
- Min. 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací na protlacích, požádá zhotovitel či stavebník naši 
organizaci o vydání souhlasu k povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací 
(protlaků) a na základě toho zaplatí finanční úhradu za zvláštní užívání silnice, splatnou před vydáním 
souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury. 
- Před zahájením prací požádá stavebník se zhotovitelem stavby ŘSZK o předání staveniště (předmětného 
úseku silnice a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu. 
- Stavebními pracemi nesmí docházet k znečištění silnice II/497 ani jejich příslušenství. Stavební a výkopový 
materiál nesmí být skladován na silničním tělese. Po ukončení prací bude silniční těleso uvedeno do 
odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno. 
- V souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním 
řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné 
dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice II/497 v obci a k. ú. Březolupy. K vydání stanoviska je nutná prohlídka 
stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní 
předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 
- Případné změny oproti předložené PD požadujeme předložit k vyjádření. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy, 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, 602 00  Brno 2 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
Jaroslav Indra, nar. 25.05.1938, Uherské Hradiště č.p. 969, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Marie Indrová, nar. 18.05.1940, Na Rybníku č.p. 969, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Robert Gresl, nar. 09.06.1983, Březolupy č.p. 325, 687 13  Březolupy 
Lenka Greslová, nar. 18.07.1986, Březolupy č.p. 325, 687 13  Březolupy 
Marek Horňák, nar. 31.12.1976, Březolupy č.p. 316, 687 13  Březolupy 
Ludmila Blažková, nar. 07.09.1949, Březolupy č.p. 295, 687 13  Březolupy 
Zdeňka Chromková, nar. 23.03.1956, Březolupy č.p. 282, 687 13  Březolupy 
Jana Kašpárková, nar. 15.06.1938, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy 
Zdeněk Jančara, nar. 26.09.1947, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy 
František Kašpárek, nar. 01.03.1939, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy 
Jana Kubíková, nar. 29.08.1959, Topolná č.p. 21, 687 11  Topolná 
Zdeněk Křen, nar. 21.02.1961, Březolupy č.p. 382, 687 13  Březolupy 
Jaromír Mikulka, nar. 03.07.1959, Drahy č.p. 481, 686 01  Uherské Hradiště 
Oldřich Blažek, nar. 17.10.1954, Pod Lesem č.p. 489, 763 14  Zlín 12 
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Ing. Jiří Blažek, nar. 26.07.1956, K. Světlé č.p. 290, 760 01  Zlín 1 
Igor Máselník, nar. 29.05.1973, Březolupy č.p. 315, 687 13  Březolupy 
Bc. Jana Šuránková, nar. 27.04.1987, Březolupy č.p. 317, 687 13  Březolupy 
Ing. Martin Šuránek, nar. 15.08.1984, Březolupy č.p. 317, 687 13  Březolupy 
Radek Ondrašík, nar. 25.03.1974, Březolupy č.p. 289, 687 13  Březolupy 
Františka Ondrašíková, nar. 07.03.1953, Březolupy č.p. 289, 687 13  Březolupy 
Monika Slováková, nar. 15.09.1973, Březolupy č.p. 310, 687 13  Březolupy 
Josef Fusek, nar. 28.01.1955, Březolupy č.p. 509, 687 13  Březolupy 
MUDr. Zdeněk Horák, nar. 18.02.1951, Urbanova č.p. 852, 697 01  Kyjov 1 
Ewa Rektorysová, nar. 02.10.1974, Březolupy č.p. 98, 687 13  Březolupy 
Michaela Waysová, nar. 26.04.1993, Březolupy č.p. 330, 687 13  Březolupy 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, 370 01  České Budějovice 1 
Ing. Jan Němeček, nar. 06.05.1991, Uherské Hradiště č.p. 921, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Mgr. Barbora Němečková, nar. 08.02.1993, Březolupy č.p. 452, 687 13  Březolupy  
Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00  Praha 10 
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3 
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, 158 00  Praha 58 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 57  Praha 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 
 

 

Odůvodnění: 

Dne 04.09.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností 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. 

K žádosti kromě výše uvedených stanovisek, vyjádření apod. byly doloženy tyto doklady a podklady: 
-  Kopie katastrální mapy pořízená zabezpečeným dálkovým přístupem, ze dne 17.02.2020. 
- Rozhodnutí č. 100/18 o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění inženýrských sítí, vydané MěÚ 
Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 10.12.2018, pod číslem jednacím 
MUUH-SŽP/92410/2018/HerM. 
 
Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Miroslav Zemánek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
(ČKAIT 302008). 
 
Vlastnická práva stavebníka k dotčeným pozemkům byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí - list 
vlastnictví číslo 10001, katastrální území Březolupy, pro pozemky parc. č. 1/3 (ostatní plocha), 200/1 
(ostatní plocha), 235/1 (vodní plocha), 236/2 (ostatní plocha), 237/3 (ostatní plocha), 238 (ostatní plocha), 
3501/22 (ostatní plocha), 3501/24 (ostatní plocha), 3501/30 (ostatní plocha), 3507/1 (ostatní plocha), 3508 
(ostatní plocha), 3546/31 (vodní plocha), 3553/1 (ostatní plocha), 573 (ostatní plocha), 3574/1 (ostatní 
plocha), 3574/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Březolupy, který byl pořízen stavebním úřadem 
pomocí dálkového přístupu dne 17.02.2020. 
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Stavebník doložil písemný souhlas vlastníka pozemku parc. č. 3546/32 (vodní plocha) na listu vlastnickém 
č. 450, parc. č. 237/7 (ostatní plocha), na listu vlastnickém č. 542, parc. č. 257 (zahrada) na listu 
vlastnickém č. 1308, parc. č. 258/1 (zahrada) na listu vlastnickém č. 1688, parc. č. 3501/1 (ostatní plocha) 
na listu vlastnickém č. 484, parc. č. st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1688, parc. 
č. st. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 549, parc. č. st. 382 (zastavěná plocha a 
nádvoří) na listu vlastnickém č. 542, parc. č. st. 389 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 
316, parc. č. st. 393 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 154, parc. č. st. 397 (zastavěná 
plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1132, parc. č. st. 398 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu 
vlastnickém č. 768, parc. č. st. 399 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 72, parc. č. st. 405 
(zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1627, parc. č. st. 406 (zastavěná plocha a nádvoří) na 
listu vlastnickém č. 159, parc. č. st. 407 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 1085, parc. č. 
st. 421 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 207, parc. č. st. 422 (zastavěná plocha a 
nádvoří) na listu vlastnickém č. 535, parc. č. st. 424 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 
1133, parc.č. st. 425 (zastavěná plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 448, parc. č. st. 476 (zastavěná 
plocha a nádvoří) na listu vlastnickém č. 156, vše v katastrálním území Březolupy, k umístění a provedení 
stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. 
 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům územního řízení: 
- odst. 1) písm. a) žadatel: Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy 
- odst. 2) písm. a) vlastník (popř. oprávněný majetkový správce) pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě: pozemky st. p. 26, 37/2, 382, 389, 393, 397, 398, 399, 405, 406, 407, 421, 422, 
424, 425, 476, parc. č. 1/3, 200/1, 235/1, 236/2, 237/3, 237/7, 238, 257, 258/1, 3501/1, 3501/22, 3501/24, 
3501/30, 3507/1, 3508, 3546/31, 3546/32, 3553/1, 3573, 3574/1, 3574/2, vše v katastrálním území 
Březolupy:  
Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, 602 00  
Brno 2, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1, 
Jaroslav Indra, Uherské Hradiště č.p. 969, 686 01  Uherské Hradiště 1, Marie Indrová, Na Rybníku č.p. 
969, 686 01  Uherské Hradiště 1, Robert Gresl, Březolupy č.p. 325, 687 13  Březolupy, Lenka Greslová, 
Březolupy č.p. 325, 687 13  Březolupy, Marek Horňák, Březolupy č.p. 316, 687 13  Březolupy, Ludmila 
Blažková, Březolupy č.p. 295, 687 13  Březolupy, Zdeňka Chromková, Březolupy č.p. 282, 687 13  
Březolupy, Jana Kašpárková, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy, Zdeněk Jančara, Březolupy č.p. 381, 
687 13  Březolupy, František Kašpárek, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy, Jana Kubíková, Topolná 
č.p. 21, 687 11  Topolná, Zdeněk Křen, Březolupy č.p. 382, 687 13  Březolupy, Jaromír Mikulka, Drahy č.p. 
481, 686 01  Uherské Hradiště, Oldřich Blažek, Pod Lesem č.p. 489, 763 14  Zlín 12, Ing. Jiří Blažek, K. 
Světlé č.p. 290, 760 01  Zlín 1, Igor Máselník, Březolupy č.p. 315, 687 13  Březolupy, Bc. Jana Šuránková, 
Březolupy č.p. 317, 687 13  Březolupy, Ing. Martin Šuránek, Březolupy č.p. 317, 687 13  Březolupy, Radek 
Ondrašík, Březolupy č.p. 289, 687 13  Březolupy, Františka Ondrašíková, Březolupy č.p. 289, 687 13  
Březolupy, Monika Slováková, Březolupy č.p. 310, 687 13  Březolupy, Josef Fusek, Březolupy č.p. 509, 
687 13  Březolupy, MUDr. Zdeněk Horák, Urbanova č.p. 852, 697 01  Kyjov 1, Ewa Rektorysová, 
Březolupy č.p. 98, 687 13  Březolupy, Michaela Waysová, Březolupy č.p. 330, 687 13  Březolupy, E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, 370 01  České Budějovice 1, Ing. Jan Němeček, Uherské 
Hradiště č.p. 921, 686 01  Uherské Hradiště 1, Mgr. Barbora Němečková, Březolupy č.p. 452, 687 13  
Březolupy, Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00  Praha 10, 
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4, Raiffeisen 
stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3, Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 
921/2, 158 00  Praha 58, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 57  Praha, GasNet, s.r.o., 
Klíšská č.p. 940/96, 400 01  Ústí nad Labem,  
- odst. 2) písm. b) osoby (popř. oprávnění správci), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám (vč. 
veřejné dopravní a technické infrastruktury) na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
- správci infrastruktury:  
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Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3; Slovácké vodárny a 
kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01  Uherské Hradiště 1; GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 
499/1, 657 02  Brno 
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:  
st. p. 21, 25, 29/1, 29/2, 30/1, 33/1, 33/2, 34, 37/1, 38/1, 38/2, 41, 42/1, 377, parc. č. 236/9, 255/2, 3507/2, 
vše v katastrálním území Březolupy 
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:  
Březolupy č.p. 94, č.p. 95, č.p. 437, č.p. 100, č.p. 170, č.p. 101, č.p. 103, č.p. 105, č.p. 27, č.p. 107, č.p. 
108 a č.p. 102. 
 
Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 
dotčena. Účastníky řízení nejsou případní nájemci bytových, nebytových prostor nebo pozemků. 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského 
kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, a to podáním učiněným u odboru výstavby a 
územního plánování Obecního úřadu Bílovice. 

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. 
 

 
 
 
 
  
Ivana Neubergová, DiS. 
referent odboru výstavby a územního plánování 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílovice 
a Obecního úřadu Březolupy a současně dle § 25 odst. 2) správního řádu musí být zveřejněno též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                       Sňato bude:                                 Sňato dne: 
 
 
Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí 
a současně zveřejnění tohoto rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení (dodejky) 
Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, Veveří, 602 00  Brno 2 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
Jaroslav Indra, Uherské Hradiště č.p. 969, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Marie Indrová, Na Rybníku č.p. 969, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Robert Gresl, Březolupy č.p. 325, 687 13  Březolupy 
Lenka Greslová, Březolupy č.p. 325, 687 13  Březolupy 
Marek Horňák, Březolupy č.p. 316, 687 13  Březolupy 
Ludmila Blažková, Březolupy č.p. 295, 687 13  Březolupy 
Zdeňka Chromková, Březolupy č.p. 282, 687 13  Březolupy 
Jana Kašpárková, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy 
Zdeněk Jančara, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy 
František Kašpárek, Březolupy č.p. 381, 687 13  Březolupy 
Jana Kubíková, Topolná č.p. 21, 687 11  Topolná 
Zdeněk Křen, Březolupy č.p. 382, 687 13  Březolupy 
Jaromír Mikulka, Drahy č.p. 481, Jarošov, 686 01  Uherské Hradiště 
Oldřich Blažek, Pod Lesem č.p. 489, Štípa, 763 14  Zlín 12 
Ing. Jiří Blažek, K. Světlé č.p. 290, Prštné, 760 01  Zlín 1 
Igor Máselník, Březolupy č.p. 315, 687 13  Březolupy 
Bc. Jana Šuránková, Březolupy č.p. 317, 687 13  Březolupy 
Ing. Martin Šuránek, Březolupy č.p. 317, 687 13  Březolupy 
Radek Ondrašík, Březolupy č.p. 289, 687 13  Březolupy 
Františka Ondrašíková, Březolupy č.p. 289, 687 13  Březolupy 
Monika Slováková, Březolupy č.p. 310, 687 13  Březolupy 
Josef Fusek, Březolupy č.p. 509, 687 13  Březolupy 
MUDr. Zdeněk Horák, Urbanova č.p. 852, 697 01  Kyjov 1 
Ewa Rektorysová, Březolupy č.p. 98, 687 13  Březolupy 
Michaela Waysová, Březolupy č.p. 330, 687 13  Březolupy 
Ing. Jan Němeček, Uherské Hradiště č.p. 921, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Mgr. Barbora Němečková, Březolupy č.p. 452, 687 13 Březolupy  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice-Praha, 100 00  Praha 10 
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Žižkov-Praha 3 
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Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 57  Praha 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 
 
dotčené orgány 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova č.p. 33, 686 01  
Uherské Hradiště 1 
  
veřejnou vyhláškou na úřední desku 
správci infastruktury  
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01  Uherské Hradiště 1 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 21, 25, 29/1, 29/2, 30/1, 33/1, 33/2, 34, 37/1, 38/1, 38/2, 41, 42/1, 377, parc. č. 236/9, 255/2, 3507/2, 
vše v katastrálním území Březolupy 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:  
Březolupy č.p. 94, č.p. 95, č.p. 437, č.p. 100, č.p. 170, č.p. 101, č.p. 103, č.p. 105, č.p. 27, č.p. 107, č.p. 
108 a č.p. 102. 
 
na vědomí 
Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště         - se žádostí o vyvěšení 
Obecní úřad Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13  Březolupy                                   - se žádostí o vyvěšení 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen dne                                      . 
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