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V Hodoníně dne 21.10. 2019

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

OZNAMENI
ZAHÁJENÍ ÚZHMNÍHO ŘÍZHNÍ
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Bmo  15 (dá]ejen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnuti' o um]'stění stavby:

rozšíření distribuční sítě NN

stavebnikem nazvaná  Mutěnice.  Bůdy, obnova TS, posil. kabely

(dále  jen  "stavba")  na  pozemku  parc.  č.1927/1,1947/1,1947/22,1947/23,1947/58,  2297/1,  2298/1.
2298/2,  4]68,  4169/1,  2473  (PK  6623),  4152  (PK  6719/1),  4152  (  PK  6612/1),  4154  (PK  6612/4)  v
katastrálni'm území Mutěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle §  13 odst.  1  písm. c)
stavebnmo  zákona  a  mi'stně  příslušný  dle  §   11  odst.  1  písm.  b)  správního  řádu,  oznamiije  v  souladu  s
ustanovením  §  87 odst.  1  stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a jelikož jsou-li
mu  dobře  známy  poměry  v   území  a  žádost  poskytuje  dostatečný   podk]ad  pro   posouzení  záměru,
w p o # š f J'  ve smyslu § 87 odst.1  stavebního zákona od ústníhojednání.

Stavba obsahuje:
Výměnu  stávající venkovni'  trafostanice  za  blokovou 2x630kvA typu  BETONBAU  UF3054.  Umístění
nové  blokové trafostanice  TS  Búdy  bude  dle  souhlasného  stanoviska obce  Mutěnice  na části  pozemku
par. č. 2298 v k. ú. Mutěnice. Výměna stávaji'cí venkovní trafostanice za blokovou trafostanici byla nutná
z   důvodu  její   výkonové   kapacity   a   mechanického   narušení   stability.   Nová   kiosková   trafostanice
BETONBAU  UF3054  bude  osazena  kompaktním  rozvaděčem  VN  typu  ORMAZABAL  GA  2K+2TS.
Nová kiosková trafostanice  se osadí dvěma transformátory 400kvA a provede se rozdělení venkovního
vedení  na jednotlivé  transformátory.  Stavba  bude  umístěna  symetricky  na  parcele  p.  č.  2298/2  v k.  ú.
Mutěnice o rozměrech 5,5 m x 5, 4 m,  s výškou nad terénem  2,8  m  s hloubkou podzemní části 0, 75  in.
Ko]em trafostanice  bude okapový chodník z dlaždic  50/50/5  v jedné řadě,  před vstupem  do trafostanice
budou  položeny  dvě  řady,  o]emování  dlaždic  bude  chodníkovým  obrubni'kem  typu  ABO  v betonovém
loži.  Betonový skelet trafostanice bude usazen na armovaný betonový základ, pod kterým  bude založena
uzemňovací soustava pro VN a NN stranu.
Z  nové  distribuční  trafostanice  Búdy  budou  z TS  1  vyvedeny  čtyři  nové  napájeci'  a  posilovači  kabely

NAY 4 x  150mm2. Jeden kabel NN NAYY 4 x 150mm2 bude zaústěn do  nové  SR422  umístěné  u p.b.č.
1099,  druhý kabel NAYY 4 x 150mm2  bude zaústěn do nové  SR422 umístěné u p.b.č.  1095  a třetí kabel
NAYY  4  x  150mm2  bude  ukončen  v  novém  rozpojovacím  pilíři  SR522  umístěném  u  p.b.č.   1048.  Z
nových rozpojovacích skříní se  provedou kabely NAYY  4 x 95mm2 vývody do  stávajícího venkovni'ho
vedení.  U  p.b.č.1013  se  osadí  nová  SD722,  ze  které  se  kabely  NAYY  4  x  95mm2  provede  napojení
stávajícího venkovního vedení NN a rozdělí se vedení napájené z transformátorů Tl a T2. Dále budou z
nové  distribuční  trafostanice  Búdy  TS2  vyvedeny  tři  nové  napájecí  a  posilovači  kabely  NAYY  4  x
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150mm2  a  do  rozvaděče  NN  bude  přepQjen  i  stávající  kabel  AYKY  3  x  120  +  70  mm2  ukončený  ve
stávající  VRIsl  na  p.b.č.  925.  Dále  bude  do  rozvaděče  NN  přepQjen  i  kabel  NAYY  4  x  95  mm2  pro
připojení přechodných odběrů na kultumi'ch akcích. Jeden kabel NAYY 4 x 150mm2 bude ukončen v nové
Svlol  osazené  na  novém  (vyměněném)  p.b.č.  927,  na kterém  bude  proveden  kabelem NAYY  4  x  95
mm2vývod  do  stávajíci'ho  venkovnmo  vedení NN.  Druhý  kabel  NAYY  4  x  150  mm2  bude  ukončen  v
SR522 umi'stěni' u p.b.č.  1071  a třetí kabel NAYY 4  x 150 mm2 bude ukončen v SR422 umi'stěné u p.b.č.
931. Z rozpojovacích skříní se provedou vývody na venkovní vedení NN kabelem NAYY 4  x 95 mm2, u
SR422  u  p.b.č.  931  se  provede  vývod  kabelem  4xl50mm2  v  zemi  až  na p.b.č.  929  (odstranění  slabého
místa ve venkovním vedení -AIFe 4 x 35), kde přes  SV201  bude zaústěn do venkovního vedení NN. Na
všechny  kabelové  vývody  do  venkovního  vedení  NN  budou  osazeny  omezovače  přepětí  NN  a  bude

provedeno  nové  (popř.  opravné) uzemnění.  Ze  stávajícího  p.b.č.  926  a p.b.č.1092  se  provede  demontáž
venkovního  vedení  ve  směru  na  venkovní  trafostanici.  Stávaji'ci'  podpěmé  body  dotčené  stavbou  se  v

případě potřeby vymění za nové. Na p.  b .č.1058,1026, a  1013  se v rámci rozdělení vedení najednotlivé
trafa provede rozpojení dle situace. Nové kabelové vedení -NAYY 4 x 150 mm2je délky cca  1450 m.
Kabelové vedení budou uloženy v zemí  s minimálním krytím 0,35 m v chodníkiL 0,7 m v rostlém terénu
a  1  m v komunikací.  Kříženi' a  souběh  s ostatními  hž.  si'těmi  bude v souladu  s ČSN  736005.  V místech
zvýšeného mechanického namáháni' budou kabely uloženy do chrániček.

Závazná stanovjska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízen.í
a při.pomínky veřejnosti musí b]h uplatněny ve stanovené lhůtě  15 kalendářních dnů ode dne doručenÉ
tohoto oznámení. jinak se k nim nepřihlíží.

Účastni'ci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Hodonín, obecného
stavebního úřadu (úřední dny: pondělí a středa:  8:00 -  17:00 a kdykoliv po domluvě s oprávněnou úřední
osobou tohoto spísu). Nechá-1i se některý z účastn]'ků řízení zastupovat, předložíjeho zástupce pi'semnou

plnou moc.

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem. o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračuji' rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník ři'zení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaj í
jeho postavem' jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo májiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a
dále osoby, jejichž vlastnjcké nebojiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. může uplatňovat námitk_v proti

projednávanému záměru v rozsahu` jakým je jeho právo přímo dotčeno.

Osoba. která je účasmíkem ři'zení podle zvláštniho právního předpisu může uplatňovat námitky pouze
v rozsahu. v jakém je prQjednávaným záměrem dotčen veřqjný zájem. jehož ochranou se podle zvláštního
Drávního i)ředDisu zabÝvá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Městský  úřad  Hodonín`  obecný stavební úřad  současně v  souladu  s  ustanovením  §  36  odst.  3  správnflio
řádu  dává  účastníkům   řízení  možnost  vy_iádřit  se  k  podkladům   rozhodnutí,  a  to  ve   lhůtě  do  5
pracovních  dnů  od výše  stanovené  lhůty  pro  námitky  účastniků řízení.  Po  uplynutí této  lhůty  bude  ve
věci  vydáno  rozhodnutí,  které  Vám  bude  v  souladu  s ustanovením  §  72  správního  řádu oznámeno.  Do
podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízeni' a jejich zástupci nahlédnout u Městského
úřadu  v  Hodoníně,  obecného  stavebního  úřadu,  č.  kanceláře  407.  Jedná  se  o  lhůtu  pro  seznámení  se
spjsem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikolí o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě
by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Účastník  řízení, jeho  zástupce  nebo  podpůrce je  v  souladu  s  ustanovením  §  36  odst.  5  správního  řádu
povinen  předložit  na  výzvu  oprávněné  úřední  osoby  průkaz  totožnosti.  Průkazem  totožnosti  se  rozumi'

:35#:toepEj:dvěebftyjá]:Z:í:í:ooqúženírčžejsek::##:nzonaěE;ri#ee:;,tmťáTFOE:bo#paří:Í#ěoj:ýaLéá:;
umožňující   správnímu  orgánu   identifikovat   osobu.   která  doklad  předkládá,  jako  jeho   oprávněného
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňuji'cí k jednání za právnickou osobu.
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Účastník řízení může podle §  14 odst. 2 správniTio řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Městský úřad Hodonín,  obecný  stavební úřad tímto opatřením  splňuje  svou povinnost stanovenou  mu v
ustanovení § 70 odst. 2 zákona č.  114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje občanským
sdružením nebo jejich organizačni'm jednotkám, jejichž hlavni'm posláním podle stanov je ochrana při'rody
a krajiny (dále jen „občanská sdružení"), pokud mají právm' subjektivitu, zahájem' předmětného řízeni', při
němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení
§  70  odst.  3  citovaného  zákona  se  občanské  sdruženi'  stane  účastníkem  předmětného  správního  řízení,
pokud  svou účast písemně oznámí zdejšímu  stavebnímu úřadu,  a to do osmi dnů ode dne,  kdy mu bylo
předmětné  oznámení  o  zahájení  řízeni'  doručeno.  Dnem  sdělení  infomace  o  zahájeni'  řízení  se  rozumí
prvni' den jejího zveřejnění na úřední desce  správního orgánu (tj. prvni' den vyvěšení veřejné vyhlášky na
úředni' desce zdejšího úřadu) a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

otisk úředního razítka

Ing. Monika llčíková
vedouc í stavebnfflo úřadu

Tento  dokument  musí  být  vyvěšen  na  úřední  desce  po  dobu  15  dnů  a  současně  zveřejněn  způsobem
umožňujícím  dálkový přístup podle věty druhé  §  25  odst.  2  správního řádu.  15.  den je  posledním dnem
oznámení.  Pro  počítání  lhůt je rozhodující  datum  vyvěšení  veřejné vyhlášky  na desce  Městského  úřadu
Hodonín.

Datumvyvěšení:n..#.:.{.Ž€;.:.C2N.Í

5Šů/iyú'úT
Hodonín

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení     Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko :                                                                                    Razi'tko :

V elektronické podobě

zveřejněno od: 2, 4  . .7 ťj  -   2 C; z7 7

OBECNÍ  ÚŘAD
696%|®yHťdTOĚnN!CE

44- 9

V elektronické podobě

zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejněni' Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Raz ítko :                                                                                   Raz ítko :
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Obdrží:
ú.čÁ:.S_Sí,:\i  (obdrží jednotlivě  -účastníci  řízení  dle  §  85  odst.   1,  písm.  a),  b)  a  2  písm.  a),  stcNiebního
zákonu)
1. ELING CZ s.r.o., IDDS:  8gr3rzy

sídlo:  Hrozňatova č.p. 3939/25a, Židenice, 615 00   Brno  15
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 0 I

České Budějovice  1
2. Koinerčni' banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

3.Českás]::[poúbťí#,ř.#řoapděpčj:.z::tg,í::;a;n]],Os;aptupvráhvaěc[e.S#a:éajťtěks::ýchLDDS:96vaa2e
sídlo:  Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město,128 00   Praha 28

4. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11   Mutěníce

5. Ing. Rostislav Prášek,  U Kapličky č.p.  1146, 69611   Mutěnice

;:#žeeknaBÉzíaz,o:i:všnkl'oi:|,.č::í;;:,165946Třn;cuTě:iřceeclavi
8.  Petr Bíza,  Školní č.p. 998, 696  11   Mutěníce
9. Vodovody a kanalizace Hodoni'n, a.s„ IDDS: a2pgx2s

sídlo:  Purkyňova č.p. 2933/2. 695  01    Hodoni'n  1
10. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo:  Kli'šská č.p.  940/96, Klíše, 400 01    Ústi' nad Labem  1
] ] .  E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

si'dlo:  F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7. 370 01   České  Budějovice  1
12. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IDDS: qa7425t

si'd]o:  Olšanská č.p. 2681/6,130 00   Praha 3-Žižkov
13.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

síd]o:  Kounicova č.p. 688/26, Brno-střed, Veveři',  61143   Bmo 2
14.  Skládka Hraničky. spol. s r.o., IDDS: hte2pjc

sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11   Mutěnice

Doručeni'veřejnouvyhláškou:
-      osoby,   jejichž   vlastnické   nebo  jiné   věcné   právo   k   sousedni'm   stavbám   anebo   sousedním

pozemkům  nebo stavbám na nich  může být územním rozhodnutím při'mo dotčeno (dle  §  85 odst.
2___3!:r:_. _ :)   st,ďw.ebn'.ho   zďk?"  _-_ (úč_as_tn_íci    identif i,kovaní   ozLnačerií;g--i;:ó:;;éňii  `.ť-s;=;ó
evidovanýchvkatastrunemovitos,ídotčenýchv,ivemzáměru):

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č.1947/64,1947/66, 2041, 2042. 2065/1, 2065/2. 2065/3, 2079, 2080, 2104/1, 2104/2, 2108.
2132,214],2142,2143/3,2144,2145,2147,2164,2165/2,2193/2,2194,2195,2197,2198,2204/1,
2205/1,2207.2209,2210,2212,2213,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2250,225I,2282,
2297/2, 2297/3, 2297/8, 4153/1, 4164, 4165, 4167/1, 4167/2, 4258, 4333, 4338,1947/40,1947/67 v
katastrálm'm území Mutěnice

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mutěnice č.e. 241, č.e. 464, č.e. 205, č.e. 262, č.e.  319, č.p.  628, č.p.  580, č.e. 350, č.p.1086, č.e. 459
a č.e.  84

dotčené správní úřady
15. Městský úřad Hodom'n, Odbor životni'ho prostředí, Národni' třída č.p. 373/25, 695 0 ]   Hodonín  1
16. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládáni' s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1,160 00   Praha 6-Hradčany
I 7. Drážni' úřad, IDDS:  5mjaatd

sídlo: Nerudova č.p.1, 779 00  0Iomouc

Ýřf3Ly:.P:?vvy:šše':ía,po?én!žpr_áv_yo_i_i;;_ťy;óšeníase.jmut,í(doručeníjednot,ivě)Městský úřad Hodonín, i'iředni' deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01   Hodonín  [
Obecni' úřad Mutěnice, úřední deska, Masarykova 200, 696  1 1  Mutěnice
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5bdrží:;

ŤČT=ťri?il-(riTejký|)
1.  ELING CZ s.r.o., IDDS:  8gr3rzy

str.  5

s]'dlo: Hrozňatova č.p. 3939/25a, Zidenice, 6i-3i5rÉiri5Tj
zastoupení pro:  E.ON Distribuce. a.s.,  F. A. Gerstnera 215 I íÉ±Éj§±É_FEH±šiovice 7. 370 01

`,eské Budějovice  1!

. Komerční banka. a`s., IDDS: 4ktes4w
síd]o:Napříkopěč.p.969/33.1l-0-Ó-Ó|=aŤaiš-{-aŤÉ-ŇÁ~8-s-tó

#:Sekcá#t::!:{i.,;r;a:P5r§ezbacs;UvP°Van]Statuvevěcechmajetkov-ýc-hĎDi3ÉÉĚ
sídlo:  Rašínovo nábřeží č.p. 390/42` Praha 2-Nové Město.,128 00   Praha 28

3E`t            sídio:  Masarykovač.p. 200, 69611   Mutěnice

Sing.RostisiavPrášek,UKapiičkyč.p.ii46,696irM~ti-ťěiiíě;é
6. Marek Bíza, Hlavní č.p. 254` 69154   Týnec u Břecl_ayě
7. Blažena Bízová, Školní č.p. 998, 696  11   Mutěnice
8.  Petr Bíza,  Školní č.p. 998, 696  11   Mutěnicé
9.VodovodyakanalizaceHodonín,a.s.,lDDS-:~ážÉÉÝž=

sídlo:  Purkyňova č.p. 293_3_/_2_.. ,ťť25  01.   Hod_oi±íP  1

10. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídio:Kiíšskáč.p.94o/96,-KiTŠTŠ;~4=0Ů_TgTÉT_siŤňFL-aiíeiri

l  l.  E.ON  Distribuce,  a.s.,  IDDS:  nf5dxbu                                                                        ___ .... _  ___. _________._.__

sídlo:F.A.Gerstnerač.p.2151/6.ČeskéBudějoviceL?_7_0_0_LC_e_`Ské__Biid_ějp_V_i?_e._1
12.Česksidt|eol:áo|Fa::ikáa:rpí.iž:rsa|S;#t3uáao%.SÉrlaEpgjžqižzát5-t

13. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídio:Tomíčkovač.p.2144/l,P_ia_h?4_=g.ho±oiv`5:|_l=:S:_Q_Q_P_r_aha_4.l.4

14. Díal Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo:  Křižíkova č.p. 23 7/36a. Prah 86

[5.ČD'síE:::Tg:[iLearoa;,Sa.'č[.B.D2§:i8%ad,jT3-Ó--Óo-P-ra-a-`3`-Zižkoú

16. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo:  Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov,169 00   Praha 6.9

17. Správa železniční dopravní cesty, státní organjzace, IDDS:  uccchjmT_
sídlo:Kounicovač.p.688/26,Br_n_Q_-_s_t_ř_e_d,__V_e_y?ří,_6_1.|43._.Br_no_2

|8. SPP Storage, s.r.o., IDDS: qgvzb6z
sídlo:  Dolní Bojanovice č.p.  891,  696  17 j2g±_qí__B_oj_appy_j__c?

19.  Skládka Hraničky, spol. s r.o., IDDS: hte2pjc_. `  __
sídlo: Masarvkova č

dotčené spyávní úřady
20. Městský úřad Hodonín;
21.  Ministerstvo

0_Q"`9_6_

Or ZIVO

Sekce nakládání s územních Záj.m.ůz__I_PP_S

____._S.íd.1_Q.: cTy_gbg_P_Qy.a__č.P.  221 /12   160  00    Praha  6_-H.r_?4š_?_pŽ
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22. Drážní úřad,  rDDS:  5mjaatd
N_?_rp_g_9v?_š_.p= _ L,`_ Z?_9_Q0   0lomouc

str.  6

TÍ99y.'_`Prf!:_y.yrřš_2.Í±_9_P_O_d!4iií..zp!:í4yy._g_±_t_u_y.yy_ě_š€_pí_Íi_5_ej_ipu4_í.J±dpriuĚ2píj_eg4pg_tlivě)
:23. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní tři'da č.p. 373/25, 695 01
24:_Q_be_QP_í`t'!řqd_Mulě_n_iQg,_._Maía_ry_k_oya_ 696  11


