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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
č. 17/2017
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu
(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 91 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"), kterou dne 06.02.2017 podala společnost
CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, Pellicova 629/5d, Staré Brno, 602 00 Brno
(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, ve znění vyhlášky
č. 63/2013 Sb.,
rozhodnutí o umístění stavby
Optická síť Nemochovice

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. st. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 102
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. 128/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 180 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 186
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), KN 32/4 (ostatní plocha),
KN 32/5 (ostatní plocha), KN 59/1 (zahrada), KN 63/3 (zahrada), KN 63/4 (zahrada), KN 95/2
(ostatní plocha), KN 101/3 (zahrada), KN 101/4 (ostatní plocha), KN 101/5 (ostatní plocha),
KN 101/12 (trvalý travní porost), KN 656/2 (trvalý travní porost), KN 657/2 (trvalý travní
porost), KN 657/3 (trvalý travní porost), KN 657/4 (trvalý travní porost), KN 657/7 (trvalý
travní porost), KN 1203 (vodní plocha), KN 1219 (vodní plocha), KN 1258/3 (zahrada),
KN 1258/4 (zahrada), KN 1258/6 (zahrada), KN 1409/1 (ostatní plocha), KN 1409/6 (ostatní
plocha), KN 1410/1 (ostatní plocha), KN 1411/1 (trvalý travní porost), KN 1411/9 (ostatní
plocha), KN 2447/1 (ostatní plocha), KN 2452/3, KN 2455 (ostatní plocha), KN 2459/12,
KN 2459/13 (vodní plocha), KN 3085/4 (ostatní plocha), KN 3100/1 (ostatní plocha),
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KN 3113 (ostatní plocha), KN 3123/1 (vodní plocha), KN 3123/12 (vodní plocha), KN 3131/3
(ostatní plocha), KN 3132/1 (ostatní plocha), KN 3132/2 (ostatní plocha), KN 3132/3 (vodní
plocha), KN 3135 (ostatní plocha), KN 4071 (ostatní plocha), KN 4095/2 (orná půda),
KN 4139/2 (zahrada), KN 4267/1 (ostatní plocha), KN 4267/2 (ostatní plocha), KN 4267/3
(ostatní plocha), KN 4267/5 (ostatní plocha), KN 4267/6 (ostatní plocha), KN 4267/7 (ostatní
plocha), KN 4268/6 (ostatní plocha), KN 4268/7 (ostatní plocha), KN 4268/8 (ostatní plocha),
KN 4268/9 (ostatní plocha), KN 4268/10 (ostatní plocha), KN 4268/11 (ostatní plocha),
KN 4268/12 (ostatní plocha), KN 4268/13 (ostatní plocha), KN 4268/14 (ostatní plocha),
KN 4268/15 (ostatní plocha), KN 4268/16 (ostatní plocha), KN 4268/17 (ostatní plocha),
KN 4284/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Nemochovice.
Druh a účel umisťované stavby:
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (optické kabelové vedení)
dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen "zákon o elektronických komunikacích"), pro připojení
rodinných domů, bytových domů a firemních objektů v obci Nemochovice
ke komunikačnímu vedení veřejné komunikační sítě zajišťující služby celosvětové sítě
internet, kabelové televize a hlasových služeb.
II. stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním
úřadem v územním řízení, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vévoda,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1005268; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Pro zajištění oprávnění zřídit stavbu předmětného charakteru je podnikatel zajišťující
veřejnou komunikační síť vázán povinnostmi uvedenými v § 104 odst. 3 zákona
o elektronických komunikacích (tento podnikatel musí nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené
nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření
polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti).
Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana
zdraví a života osob na staveništi.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických
normách.
Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení
IS ze strany stavebníka (dodavatele stavby) přímo v terénu před započetím stavby.
Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 – Označení podzemních vedení
výstražnými fóliemi, ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického
vybavení.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
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Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů.
Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné právnické
nebo fyzické osoby, která bude stavbu provádět.
Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu,
je povinností stavebníka se před započetím stavebních prací dohodnout o době, způsobu
a formě provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li
k dohodě, požádá stavebník o vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 141 stavebního
zákona.
Odpady ze stavby budou průběžně odváženy na řízenou skládku, popř. budou předány jiné
osobě oprávněné nakládat s těmito odpady.
Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny
ochranným zábradlím, případně jinou zábranou a v noci osvětleny.
Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně
zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky
na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
Stavebník je dle obecně závazných předpisů odpovědný za případné škody způsobené
prováděním stavby a je povinen případné škody nahradit na vlastní náklady.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku
MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 24.10.2016 pod č.j. MUB/OŽP30605/2016 ves, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice,
odboru dopravy, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OD-34702/2016 kna, které je přílohou
č. 2 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice,
odboru životního prostředí, ze dne 19.02.2016 pod č.j. MUB/OŽP-2344/2016-spu, které
je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 05.01.2016 pod č.j. 502026/16, které je přílohou
č. 4 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.01.2016 pod zn. 2016-00134/20160108/TÚ/so, které
je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku spol. RWE GasNet,
s.r.o., ze dne 20.01.2016 pod zn.5001232378, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. E.ON Servisní,
s.r.o., ze dne 12.01.2016 pod zn. L14369-16096983, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu se stavbou a činností
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s., ze dne 23.05.2016 pod zn. T13819-16120723, který je přílohou
č. 8 tohoto rozhodnutí.
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24. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne 15.01.2016
pod zn.23153/2016-Vy/DaZd, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí.
25. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR,
DI Vyškov, ze dne 09.01.2016 pod č.j. KRPB-297652-2/ČJ-2015-061206-POK, které
je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí.
26. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy,
s.p., ze dne 29.06.2016 pod zn. PM039326/2016-203/IN, které je přílohou č. 11 tohoto
rozhodnutí.
27. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice,
odboru životního prostředí, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30134/2016 cera, které
je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, Pellicova 629/5d, 602 00 Brno
Odůvodnění:
Dne 06.02.2017 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Optická síť Nemochovice na pozemcích parc. č. st. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 102
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.128/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), st.128/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 180 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 186
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), KN 32/4 (ostatní plocha),
KN 32/5 (ostatní plocha), KN 59/1 (zahrada), KN 63/3 (zahrada), KN 63/4 (zahrada), KN 95/2
(ostatní plocha), KN 101/3 (zahrada), KN 101/4 (ostatní plocha), KN 101/5 (ostatní plocha),
KN 101/12 (trvalý travní porost), KN 656/2 (trvalý travní porost), KN 657/2 (trvalý travní
porost), KN 657/3 (trvalý travní porost), KN 657/4 (trvalý travní porost), KN 657/7 (trvalý
travní porost), KN 1203 (vodní plocha), KN 1219 (vodní plocha), KN 1258/3 (zahrada),
KN 1258/4 (zahrada), KN 1258/6 (zahrada), KN 1409/1 (ostatní plocha), KN 1409/6 (ostatní
plocha), KN 1410/1 (ostatní plocha), KN 1411/1 (trvalý travní porost), KN 1411/9 (ostatní
plocha), KN 2447/1 (ostatní plocha), KN 2452/3, KN 2455 (ostatní plocha), KN 2459/12,
KN 2459/13 (vodní plocha), KN 3085/4 (ostatní plocha), KN 3100/1 (ostatní plocha), KN 3113
(ostatní plocha), KN 3123/1 (vodní plocha), KN 3123/12 (vodní plocha), KN 3131/3 (ostatní
plocha), KN 3132/1 (ostatní plocha), KN 3132/2 (ostatní plocha), KN 3132/3 (vodní plocha),
KN 3135 (ostatní plocha), KN 4071 (ostatní plocha), KN 4095/2 (orná půda), KN 4139/2
(zahrada), KN 4267/1 (ostatní plocha), KN 4267/2 (ostatní plocha), KN 4267/3 (ostatní plocha),
KN 4267/5 (ostatní plocha), KN 4267/6 (ostatní plocha), KN 4267/7 (ostatní plocha),
KN 4268/6 (ostatní plocha), KN 4268/7 (ostatní plocha), KN 4268/8 (ostatní plocha), KN 4268/9
(ostatní plocha), KN 4268/10 (ostatní plocha), KN 4268/11 (ostatní plocha), KN 4268/12
(ostatní plocha), KN 4268/13 (ostatní plocha), KN 4268/14 (ostatní plocha), KN 4268/15 (ostatní
plocha), KN 4268/16 (ostatní plocha), KN 4268/17 (ostatní plocha), KN 4284/3 (ostatní plocha)
v katastrálním území Nemochovice.
Stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona dne 03.03.2017 pod č.j. MUB/OSÚ12484/2017 gal zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
v souladu s ust. § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou vyhláškou a současně nařídil k projednání předložené žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den 11.04.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Nemochovice
a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena (i v průběhu územního řízení)
těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy:
- závazným stanoviskem MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 24.10.2016 pod č.j.
MUB/OŽP-30605/2016 ves,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OD34702/2016 kna,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 19.02.2016 pod č.j.
MUB/OŽP-2344/2016-spu,
- vyjádřením spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 05.01.2016 pod č.j.
502026/16,
- vyjádřením spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.01.2016 pod zn. 201600134/20160108/TÚ/so,
- stanoviskem spol. RWE GasNet, s.r.o., ze dne 20.01.2016 pod zn.5001232378,
- vyjádřením spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 12.01.2016 pod zn. L14369-16096983,
- souhlasem se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 23.05.2016 pod zn. T13819-16120723,
- vyjádřením Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje,
ze dne 15.01.2016 pod zn.23153/2016-Vy/DaZd,
- stanoviskem Policie ČR, DI Vyškov, ze dne 09.01.2016 pod č.j. KRPB-297652-2/ČJ-2015061206-POK,
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.06.2016 pod zn. PM039326/2016-203/IN,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 04.11.2016 pod č.j.
MUB/OŽP-30134/2016 cera,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru ŽP a SÚ, oddělení stavebního úřadu, úsek památkové
péče, ze dne 05.01.2016 pod č.j. MUB/OSÚ-187/2016 baro,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 15.08.2016 pod č.j.
MUB/OŽP-17466/2016 cera,
- rozhodnutím MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 14.10.2016 pod č.j. MUB/OD30728/2016 kna,
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jmk, územní odbor Vyškov, ze dne
15.03.2016, pod ev. č. HSBM-8-127-2/6-POKŘ-2016,
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jmk, ze dne 21.01.2016, pod č.j. KHSJM
03283/2016/VY/HOK,
- vyjádřením obce Nemochovice ze dne 09.03.2016,
- vyjádřením Krajského úřadu Jmk, odboru životního prostředí, ze dne 17.02.2016, pod č.j.
JMK 26 145/2015,
- závazným stanoviskem Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany
územních zájmů, ze dne 05.01.2016 pod sp. zn. 63586/2016-8201-OÚZ-BR,
- sdělením spol. ČEPS, a.s., ze dne 08.01.2016 pod zn. 004/BRN/11/16/11330/18.12.2015/Za,
- sdělením spol. ČEPRO, a.s., ze dne 13.01.2016.
Vyjádření, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury
byly zkoordinovány a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
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Stavby elektronických komunikací pro svoji realizaci vyžadují územní rozhodnutí, případně
pro ně postačuje při splnění podmínek § 96 stavebního zákona územní souhlas. Tyto stavby
pojmově patří pod stavby technické infrastruktury definované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního
zákona a dle § 7 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích se uskutečňují ve veřejném
zájmu. To znamená, že na ně dopadá úprava daná § 86 odst. 3 stavebního zákona větou
za středníkem, dle které není povinností žadatele o vydání územního rozhodnutí dokládat
stavebnímu úřadu průkaz práva realizovat tuto stavbu na nemovitosti ve vlastnictví osoby
odlišné od žadatele [§ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona] ani jeho souhlas, neboť tato práva
lze vyvlastnit pro účel upravený v § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.
V souvislosti s předchozím je však třeba připomenout, že samotná existence pravomocného
územního rozhodnutí pro realizaci konkrétní stavby elektronických komunikací ještě
nepostačuje, neboť její stavebník, tj. podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, je vázán
povinnostmi uvedenými v § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.
Zde je zakotveno, že pro zajištění oprávnění zřídit stavbu předmětného charakteru dle podmínek
vydaného územního rozhodnutí musí tento podnikatel nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené
nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené
nemovitosti. Pokud k uzavření takové smlouvy nedojde, případně i v dalších případech
uvedených v § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích jako speciálního zákona,
rozhodne o vyvlastnění, tj. o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene
v nezbytném rozsahu, na žádost podnikatele vyvlastňovací úřad dle vyvlastňovacího zákona.
V takovém případě však může být oprávnění zřídit stavbu sítě elektronických komunikací
dle pravomocného územního rozhodnutí podnikatelem realizováno teprve od dne vykonatelnosti
rozhodnutí o vyvlastnění.
Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím
provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaný záměr žadatele stavební
úřad posuzoval v souladu s platnými právními předpisy.
Rozhodnutím Městského úřadu Bučovice, odboru dopravy, úseku silničního hospodářství, ze dne
14.10.2016 pod č.j. MUB/OD-30728/2016 kna bylo žadateli povoleno zvláštní užívání silnice
III. třídy „ … Brankovice – Nemochovice…“ včetně jejího silničního pozemku pro umístění
podzemního vedení inženýrských sítí v rámci stavby „Optická síť Nemochovice“,
za předpokladu splnění v něm stanovených závazných podmínek.
Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona, kdy:
(1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník 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,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
(3)
Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh
a rozsah umísťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto
při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší:
Žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
tj. společnosti CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, Pellicova 629/5d, 602 00

Nemochovice, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice.

Brno, a obci
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Vlastníkovi 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:
Lubomír Škubník, Zvěřinova č.p. 161/5, Černovice, 618 00 Brno, Jaroslav Skupa, Oblá č.p.
349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, Ludmila Skupová, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00
Brno, Jiří Knoll, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice, Věra Knollová, Nemochovice č.p. 32,
683 33 Nesovice, Ivo Kolečkář, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice, Ludmila Kolečkářová,
Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice, Andrea Raclavská, Nemochovice č.p. 124, 683 33
Nesovice, Zdeněk Havránek, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice, Marie Havránková,
Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice, Josef Havránek, Nemochovice č.p. 81, 683 33
Nesovice, Marie Havránková, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice, Povodí Moravy, s.p.,
Jihomoravský kraj vz. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Oblast Vyškov, Ing. Ivan Novotný, Okružní č.p. 448, Rokytnice, 755 01 Vsetín, Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Zdeňka Tesaříková, Milonice
č.p. 27, 683 33 Nesovice, Radomíra Otrubová, Nemochovice č.p. 49, 683 33 Nesovice, Věra
Srostlíková, Litenčice č.p. 114, 768 13 Litenčice, Ing. Karel Zavadil, Náměstí č.p. 105,
Brankovice, 683 33 Nesovice, Marie Havránková, Nemochovice č.p. 10, 683 33 Nesovice,
Danuše Tamelová, Buková Lhota č.p. 22, 256 01 Benešov u Prahy, Jaromír Havránek,
Nemochovice č.p. 129, 683 33 Nesovice, AGROLA, s.r.o., Martin Mlčoušek, Nemochovice
č.p. 54, 683 33 Nesovice, Zdeňka Machalová, Sídliště Osvobození č.p. 673/45, Dědice, 682 01
Vyškov, Ing. Miluše Petrová, Strážovská č.p. 1561/76, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha,
Ing. Bedřiška Jurzycová, Nemochovice č.p. 163, 683 33 Nesovice, Martin Vinklárek, Zámecká
č.p. 1379, 684 01 Slavkov u Brna, ZP Hvězdlice, a.s., Josef Malý, Nemochovice č.p. 26, 683 33
Nesovice, Božena Malá, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice, Ing. Jakub Neužil, Kožušice
č.p. 28, 683 33 Nesovice, Viktor Hutnyk, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovice, Olha Tylko,
Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovice, Ivan Doupovec, Nemochovice č.p. 162, 683 33
Nesovice, Drahomíra Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice, Mgr. Lenka
Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice, Ivana Koprdová, Komenského č.p. 59,
664 01 Bílovice nad Svitavou, Lubomír Havránek, Zahradní č.p. 304, Brankovice, 683 33
Nesovice, Obec Nemochovice,
Vlastníkům veřejné technické infrastruktury, dotčených navrhovanou stavbou:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., GasNet, s.r.o.,
E.ON Česká republika, s.r.o..
Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. 155, st. 154/1, st. 60, st. 61/1, st. 61/2, st. 57, st. 56, st. 55/1, st. 62, st. 64, st. 53/1,
st. 53/2, st. 52, st. 51, st. 50, st. 49, st. 150, st. 66, st. 67, st. 151, st. 169, st. 68, st. 70/2,
st. 72/2, st. 73, st. 160, st. 159, st. 77, st. 85, st. 174, st. 162, st. 108, st. 112, st. 117, st. 118,
st. 116, st. 114, st. 113/2, st. 113/1, st. 111, st. 107, st. 105/2, st. 105/1, st. 103/2, st. 103/1,
st. 99, st. 97, st. 95, st. 93, st. 91, st. 89, st. 88/1, st. 86/1, st. 84, st. 83, st. 82, st. 80, st. 78/2,
st. 78/1, st. 47, st. 45, st. 43, st. 42, st. 40, st. 38, st. 36, st. 34, st. 35, st. 32/1, st. 30, st. 28,
st. 27, st. 26, st. 24, st. 22, st. 25, st. 20, st. 18, st. 16, st. 14, st. 12, st. 10, st. 8, st. 120,
st. 122, st. 181, st. 125, st. 165, st. 4, st. 5/3, st. 5/2, st. 3, st. 219, st. 148, st. 1/1, st. 2/2,
st. 127/1, st. 127/2, st. 127/4, st. 130/1, st. 132, st. 134, st. 208, st. 207, st. 206, st. 205,
st. 196, st. 243, st. 251, st. 240, st. 190, st. 199, st. 201, st. 195, st. 194, st. 193/2, st. 193/1,
st. 197, st. 202, st. 187, st. 204, st. 185, st. 209, st. 221, st. 215, st. 214, st. 210, st. 213,
st. 211, st. 212, st. 218, KN 4200/2, KN 4200/4, KN 98, KN 4295, KN 3064/3, KN 3131/10,
KN 10/2, KN 13/2, KN 13/1, KN 12, KN 16, KN 17, KN 20, KN 23, KN 24, KN 25,
KN 26/1, KN 27, KN 28/1, KN 29, KN 30, KN 31/1, KN 31/2, KN 35/1, KN 35/2, KN 36,
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KN 37, KN 38, KN 39/1, KN 39/4, KN 40, KN 41, KN 42/1, KN 47/1, KN 48/1, KN 168,
KN 28/2, KN 26/2, KN 82/2, KN 3131/9, KN 52/1, KN 4296, KN 4298, KN 4140/1,
KN 4139/3, KN 4136, KN 4120/8, KN 4120/2, KN 4120/3, KN 4120/4, KN 4267/8,
KN 4100/2, KN 4267/4, KN 4143/6, KN 4143/5, KN 4143/1, KN 4142/2, KN 4141/3,
KN 4140/5, KN 4140/2, KN 4139/1, KN 4138/3, KN 4138/1, KN 4138/2, KN 4135/4,
KN 2456/7, KN 4097/1, KN 4099/2, KN 1409/10, KN 1409/3, KN 2447/8, KN 4073/1,
KN 4073/2, KN 4073/3, KN 1411/2, KN 4026/4, KN 4026/5, KN 4026/6, KN 4026/7,
KN 4026/8, KN 4026/9, KN 4026/10, KN 4026/11, KN 4026/12, KN 4026/13, KN 4026/14,
vše v katastrálním území Nemochovice
Dne 01.04.2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony, který v ČÁSTI ČTVRTÉ Změna stavebního zákona, v Čl. V bodu 29 uvádí,
že v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení
doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (veřejnou vyhláškou).
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů v něm uvedených.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
bude-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
nabude-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení
žadatele nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje;
to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Pro realizaci výše uvedené stavby postačí vydání tohoto územního rozhodnutí; stavba nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním
učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk
úředního

Ladislav Gazda
samostatný odborný referent stavebního úřadu

razítka

Za správnost vyhotovení: Ladislav Gazda

Přílohy rozhodnutí:
- závazné stanovisko MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 24.10.2016 pod č.j.
MUB/OŽP-30605/2016 ves, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OD-34702/2016
kna, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 19.02.2016 pod č.j. MUB/OŽP2344/2016-spu, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 05.01.2016 pod č.j.
502026/16, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.01.2016 pod zn. 201600134/20160108/TÚ/so, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí,
- stanovisko spol. RWE GasNet, s.r.o., ze dne 20.01.2016 pod zn.5001232378, které
je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 12.01.2016 pod zn. L14369-16096983, které
je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí,
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 23.05.2016 pod zn. T13819-16120723, který
je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne
15.01.2016 pod zn.23153/2016-Vy/DaZd, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí,
- stanovisko Policie ČR, DI Vyškov, ze dne 09.01.2016 pod č.j. KRPB-297652-2/ČJ-2015061206-POK, které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.06.2016 pod zn. PM039326/2016-203/IN, které
je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OŽP30134/2016 cera, které je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí.
Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, položky 17 bodu 1 písm. f) sazebníku, ve výši 20 000,- Kč, byl uhrazen bankovním
převodem na účet MÚ Bučovice.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nemochovice
a zdejšího správního orgánu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým
razítkem, podpisem oprávněné osoby a zaslána zpět na stavební úřad.
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
vyhlášku vydal.

Na úřední desce:
Vyvěšeno dne: ..............................

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

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona
(doručení jednotlivě)
písm. a) – žadatel:
CUBESOL, s.r.o., ID DS: h9zwz7i
písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Nemochovice, ID DS: k56b5ub
Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona
(doručení veřejnou vyhláškou)
písm. a) – vlastník 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:
Lubomír Škubník, Zvěřinova č.p. 161/5, Černovice, 618 00 Brno
Jaroslav Skupa, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno
Ludmila Skupová, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno
Jiří Knoll, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice
Věra Knollová, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice
Ivo Kolečkář, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice
Ludmila Kolečkářová, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice
Andrea Raclavská, Nemochovice č.p. 124, 683 33 Nesovice
Zdeněk Havránek, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice
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Marie Havránková, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice
Josef Havránek, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice
Marie Havránková, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice
Povodí Moravy, s.p., ID DS: m49t8gw
Jihomoravský kraj, ID DS: x2pbqzq, vz. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.,
Oblast Vyškov, ID DS: k3nk8e7
Ing. Ivan Novotný, Okružní č.p. 448, Rokytnice, 755 01 Vsetín
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, ID DS: z49per3
Zdeňka Tesaříková, Milonice č.p. 27, 683 33 Nesovice
Radomíra Otrubová, Nemochovice č.p. 49, 683 33 Nesovice
Věra Srostlíková, Litenčice č.p. 114, 768 13 Litenčice
Ing. Karel Zavadil, Náměstí č.p. 105, Brankovice, 683 33 Nesovice
Marie Havránková, Nemochovice č.p. 10, 683 33 Nesovice
Danuše Tamelová, Buková Lhota č.p. 22, 256 01 Benešov u Prahy
Jaromír Havránek, Nemochovice č.p. 129, 683 33 Nesovice
AGROLA, s.r.o., ID DS: 9bgu3t2
Martin Mlčoušek, Nemochovice č.p. 54, 683 33 Nesovice
Zdeňka Machalová, Sídliště Osvobození č.p. 673/45, Dědice, 682 01 Vyškov
Ing. Miluše Petrová, Strážovská č.p. 1561/76, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha
Ing. Bedřiška Jurzycová, Nemochovice č.p. 163, 683 33 Nesovice
Martin Vinklárek, Zámecká č.p. 1379, 684 01 Slavkov u Brna
ZP Hvězdlice, a.s., ID DS: a6vg6tj
Josef Malý, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice
Božena Malá, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice
ing. Jakub Neužil, Kožušice č.p. 28, 683 33 Nesovice
Viktor Hutnyk, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovic
Olha Tylko, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovice
Ivan Doupovec, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice
Drahomíra Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice
Mgr. Lenka Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice
Ivana Koprdová, Komenského č.p. 59, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Lubomír Havránek, Zahradní č.p. 304, Brankovice, 683 33 Nesovice
Obec Nemochovice, ID DS: k56b5ub
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ID DS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., ID DS: d4jumdj
GasNet, s.r.o., ID DS: rdxzhzt
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
(doručení veřejnou vyhláškou)
písm. b) - osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
st. 155, st. 154/1, st. 60, st. 61/1, st. 61/2, st. 57, st. 56, st. 55/1, st. 62, st. 64, st. 53/1,
st. 53/2, st. 52, st. 51, st. 50, st. 49, st. 150, st. 66, st. 67, st. 151, st. 169, st. 68, st. 70/2,
st. 72/2, st. 73, st. 160, st. 159, st. 77, st. 85, st. 174, st. 162, st. 108, st. 112, st. 117, st. 118,
st. 116, st. 114, st. 113/2, st. 113/1, st. 111, st. 107, st. 105/2, st. 105/1, st. 103/2, st. 103/1,
st. 99, st. 97, st. 95, st. 93, st. 91, st. 89, st. 88/1, st. 86/1, st. 84, st. 83, st. 82, st. 80, st. 78/2,
st. 78/1, st. 47, st. 45, st. 43, st. 42, st. 40, st. 38, st. 36, st. 34, st. 35, st. 32/1, st. 30, st. 28,
st. 27, st. 26, st. 24, st. 22, st. 25, st. 20, st. 18, st. 16, st. 14, st. 12, st. 10, st. 8, st. 120,
st. 122, st. 181, st. 125, st. 165, st. 4, st. 5/3, st. 5/2, st. 3, st. 219, st. 148, st. 1/1, st. 2/2,
st. 127/1, st. 127/2, st. 127/4, st. 130/1, st. 132, st. 134, st. 208, st. 207, st. 206, st. 205,
st. 196, st. 243, st. 251, st. 240, st. 190, st. 199, st. 201, st. 195, st. 194, st. 193/2, st. 193/1,
st. 197, st. 202, st. 187, st. 204, st. 185, st. 209, st. 221, st. 215, st. 214, st. 210, st. 213,
st. 211, st. 212, st. 218, KN 4200/2, KN 4200/4, KN 98, KN 4295, KN 3064/3, KN 3131/10,
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KN 10/2, KN 13/2, KN 13/1, KN 12, KN 16, KN 17, KN 20, KN 23, KN 24, KN 25,
KN 26/1, KN 27, KN 28/1, KN 29, KN 30, KN 31/1, KN 31/2, KN 35/1, KN 35/2, KN 36,
KN 37, KN 38, KN 39/1, KN 39/4, KN 40, KN 41, KN 42/1, KN 47/1, KN 48/1, KN 168,
KN 28/2, KN 26/2, KN 82/2, KN 3131/9, KN 52/1, KN 4296, KN 4298, KN 4140/1,
KN 4139/3, KN 4136, KN 4120/8, KN 4120/2, KN 4120/3, KN 4120/4, KN 4267/8,
KN 4100/2, KN 4267/4, KN 4143/6, KN 4143/5, KN 4143/1, KN 4142/2, KN 4141/3,
KN 4140/5, KN 4140/2, KN 4139/1, KN 4138/3, KN 4138/1, KN 4138/2, KN 4135/4,
KN 2456/7, KN 4097/1, KN 4099/2, KN 1409/10, KN 1409/3, KN 2447/8, KN 4073/1,
KN 4073/2, KN 4073/3, KN 1411/2, KN 4026/4, KN 4026/5, KN 4026/6, KN 4026/7,
KN 4026/8, KN 4026/9, KN 4026/10, KN 4026/11, KN 4026/12, KN 4026/13, KN 4026/14.
Dotčené orgány:
(doručení jednotlivě)
MÚ Bučovice, odbor ŽP a SÚ, oddělení stavebního úřadu, úsek památkové péče, zde
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde
MÚ Bučovice, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství, zde
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, ID DS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ID DS: jaaai36
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, DI, ID DS: jydai6g

