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dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Pašovice, IČ 00542326, Pašovice č. p. 100, 687 56 Prakšice, kterou zastupuje Ing. Zbyněk Richtr,
IČ 06878636, Podohradí č. p. 964, 687 51 Nivnice (dále jen „žadatel") podala dne 22. května 2020 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
„Pašovice, osvětlení ulice u hlavní silnice“
na pozemcích parc. č. 1981/1 (ostatní plocha), 1961/11 (ostatní plocha), 2025 (ostatní plocha), 2017
(zahrada) a 2014 (ostatní plocha) v katastrálním území Pašovice na Moravě. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
 rekonstrukci veřejného osvětlení (dále jen „VO“) a místního rozhlasu (dále jen „MR“) mezi betonovými
sloupy NN č. 105 a 130. Stávající zemní vedení VO mezi dosavadním umístěním betonového sloupu NN
č. 105 a dosavadním umístěním stožáru VO před domem č. p. 182 bude odpojeno a ponecháno v zemi,
2
nahrazeno bude zemním kabelem CYKY-J 4 x 10 mm v nové trase. Stávající stožáry VO včetně svítidel
i betonových základů budou demontovány. Betonové základy nových stožárů VO budou umístěny
v blízkosti demontovaných stožárů VO. Na vyměněném betonovém sloupu NN č. 105 bude
2
z přesunutého venkovního vedení NN AlFe 3 x 50 + 35 mm zřízen nový kabelový svod do nové
pojistkové skříně SP100/NS, umístěné na tomto sloupu ve výšce 2,5 m až 3,0 m nad definitivně
2
upraveným terénem. Z této skříně budou připojeny kabelem CYKY-J 4 x 10 mm rozváděče ER 3 a RVO
3, přemístěné z dosavadního umístění na betonovém sloupu NN č. 105 na samostatné pilíře.
Z rozváděče RVO 3 bude zřízeno nové zemní vedení VO, propojí svítidla v nových světelných místech,
bude připojeno na dosavadní zemní vedení VO v místě nového stožáru VO před domem č. p. 182,
zakončeno bude v nové pojistkové skříni SP200/NS na dosavadním betonovém sloupu NN č. 130.
V řešeném úseku bude demontováno stávající venkovní vedení MR, odstraněny budou také dosavadní
stožáry MR včetně reproduktorů. Dopravní značka z demontovaného stožáru MR umístěného
před rozhraním domů č. p. 35 a 36 bude přemístěna na nový sloupek usazený do stejného místa. Nové
2
zemní vedení MR bude provedeno kabelem CYKY-O 2 x 4 mm v nové trase, napojeno bude
na dosavadní venkovní vedení MR přemístěné na vyměněný betonový sloup NN č. 105, přivedeno bude
do svorkovnic nových stožárů VO na světelných místech s novými svítidly č. 7, 8, 11 a 12, 15 a 16,
zakončeno bude na napojovacím místě venkovního vedení MR na dosavadním betonovém sloupu NN
č. 130. V celé délce společné trasy nových zemních vedení VO a MR bude uložen zemnicí pásek FeZn
30 mm x 4 mm, všechny nové stožáry VO budou připojeny na tuto zemnící soustavu prostřednictvím
zemnícího drátu FeZn Ø 10 mm. Nová zemní vedení VO a MR budou uložena v chráničkách.
Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 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 podle téhož ustanovení upouští od ústního jednání, neboť jsou mu
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dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Stavební úřad současně
v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") dává všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, v téže lhůtě seznámili
s podklady pro rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet
(Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 136, 2. patro, dv. č. 209,
pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat
podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně
při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak
se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených
orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
Veřejnost může připomínky k záměru v územním řízení uplatňovat pouze ve smyslu zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Podle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení,
stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě
rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho
působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek
a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických
nebo jiných věcných práv.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Bc. Barbora Fojtáchová
vedoucí Odboru stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod
se považuje za doručené.
Vyvěšeno a zveřejněno dne: .....................................

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení.
Č. j. OSU/0957/20-2
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Rozdělovník
žadatel a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (dodejky)
Ing. Zbyněk Richtr, Podohradí č.p. 964, 687 51 Nivnice – zplnomocněný zástupce žadatele
obec Pašovice, IDDS: phdammb
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – spoluvlastníci dotčeného pozemku parc.
č. st. 171 a rodinného domu č. p. 36 v katastrálním území Nivnice (veřejnou vyhláškou)
možní dědicové po zemřelé Anně Hasíkové, č. p. 36, 687 56 Pašovice
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům, které jsou identifikovány označením pozemků a staveb na nich
evidovaných v katastru nemovitostí, a dále vlastníci technické infrastruktury (veřejnou vyhláškou)
st. p. 185, 182, 179, 177, 174, 171, 168, 503, 161/1, 161/2, 158, 155/1, 155/2, 152/1, 149/1, 149/2, 348,
148/2, 227, parc. č. 3190, 3211, 38/2, 1961/2 v katastrálním území Pašovice na Moravě
Pašovice č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 271, č.p. 39, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 58,
č.p. 126, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 166, č.p. 182 a č.p. 43
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
CETIN, a. s., IDDS: qa7425t
dotčené orgány (dodejky)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Obecní úřad Pašovice, IDDS: phdammb
ostatní (na vědomí)
Obecní úřad Pašovice (k vyvěšení na úřední desku)
Městský úřad Uherský Brod, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
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