
Vypraveno dne : ……………………… 

ÚŘAD MĚSTYSE   JEDOVNICE    -   STAVEBNÍ ÚŘAD 
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice  
Sp. zn.: :  S MJED  475/2020                                                              Jedovnice dne 11.2.2020 
Č.j.: MJED  494/2020  
Vyřizuje: Lenka Pavlíčková / tel. 516 528 212  
 
E.ON Distribuce, a.s., F.A  Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
IČ: 280 85 400 
zastoupena na základě plné moci ze dne 7.1.2020  
spol. MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov    
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů  na místě v obci 
obvyklém. Patnáctým dnem  po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.   Oznámení bude 
zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne :   ………………………………………………………………………………………….…. 
 
Sejmuto dne :     …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :  .. ……………………………….…………… 
 
Úřad městyse Křtiny     provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů.  
Poslední den patnáctidenní lhůty  od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse  Jedovnice je dnem 
doručení . Lhůty vyvěšení na úřední desce v Úřadu městyse Křtiny      jsou pouze informativní .  
 

OZNÁMENÍ  
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 
Žadatel –    E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem  F.A  Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice zastoupena na základě plné moci ze dne 7.1.2020  spol. MONELA elektro, s.r.o.,  
Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov      -  podal dne 6.2.2020     u Stavebního úřadu  Jedovnice návrh  na  
vydání  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby:     „Křtiny, DS NN, Michalík “ na pozemcích p.č. 
1124/1, p.č. 215/1, p.č. 215/2, p.č. 1126/1, p.č. 742, p.č. 776, p.č. 775, p.č. 1124/2, p.č. 766                       
a  p.č. 769,   vše katastrální území Křtiny   . Dnem podání žádosti  bylo zahájeno územní řízení.   
 

Předmětem žádosti  je umístění nového kabelového vedení distribuční sítě NN. Z nové rozpojovací 
skříně SV101/NS bude dále proveden odvod zemí kabelem NAYY-J 4x150. Kabel bude od podpěrného 
bodu veden otevřeným výkopem ve volném terénu v pozemku p. č. 1124/1, podél hranice s pozemkem                   
p. č. 665 v odstupu cca 0,8 m, vše k.ú. Křtiny. Po cca 7 m přejde do pozemku p. č. 1124/2, kde povede 
podél místní asfaltové komunikace a po cca 35 m přejde opět do pozemku p. č. 1124/1, kde bude 
proveden řízený protlak (o délce cca 33 m) pod vodním tokem Křtinského potoka, vše k.ú. Křtiny . Protlak 
prochází pozemky p. č. 215/1 a p.č.  215/2 a bude ukončen za polní cestou na pozemku p. č. 1126/1, vše 
k.ú. Křtiny . Kabel dále povede otevřeným výkopem ve volném terénu podél hranice s pozemkem                         
p. č. 1126/3 a po cca 66 m se stočí směrem k p. č. 742 do které po cca 47 m přejde, vše k.ú. Křtiny.                            
V pozemku p. č. 742 kabel povede podél p. č. 744/1, po cca 15 m se stočí a povede podél p. č. 743                        
v odstupu cca 0,6 m, vše k.ú. Křtiny. Následně bude kabel křížit cca 4 m překopem dlážděný vjezd                     
a přejde do pozemku p. č. 776 k.ú. Křtiny. Poté kabel povede podél štěrkové cesty a po cca 162 m přejde 
do pozemku p. č. 775 k.ú. Křtiny , kde kabel povede středem cesty mezi zatravněnou dlažbou. Po cca 22 
m bude kabel zasmyčkován v nové přípojkové skříni SS100/NK, umístěné na pozemku p. č. 766, při 
hranici s p. č. 775 a v odstupu cca 2,3 m od hranice s pozemkem p. č. 764, vše k.ú. Křtiny. Kabel dále 
povede opět středem cesty     a po cca 37 m bude ukončen v nové přípojkové skříni SS100/NK umístěné 
na pozemku p. č. 775, při hranici s pozemkem p. č. 770 a v odstupu cca 7 m od p. č. 769, vše k.ú. Křtiny . 
Celková délka trasy kabelového vedení NN činí cca 417m. Kabel bude v celé délce trasy uložen                              
v chráničce Duoflex 



 
 

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje 
podle    § 87 odst. 1 stavebního zákona  účastníkům řízení a dotřeným orgánům zahájení územního 
řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního                           
projednání dle  § 87  odst. 1 stavebního zákona , jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště                 
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, 
popřípadě důkazy  nejpozději   do 15 dnů  od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.   

 

Poučení všeobecná  : 

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout  u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, úřední dny, tj.  
pondělí a středa od  8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod.  

- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat  podle § 4 odst. 4   

- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu,  se nepřihlíží 

- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat  podle § 4 odst. 4  , a námitky účastníků 
řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde 
k upuštění od ústního jednání , musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle §  4 odst. 4a 
námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží  

- Účastník řízení ve svých námitkách  uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které  překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se 
nepřihlíží. 

- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
je účastníkem řízní 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  může 
v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou  se podle zvláštních předpisů  zabývá. K námitkám, které nesplňují  
uvedené požadavky, se nepřihlíží  

- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží  jeho zástupce zdejšímu stavebnímu 
úřadu písemnou plnou moc. 

 
 
 
 

 
Lenka Pavlíčková  
vedoucí stavebního úřadu  
 
 
Doručí se: 
 
Žadatel  - zmocněnec   : 
MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov    
 
Účastník řízení  dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  : 
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny  
 
ostatní účastníci řízení  :  
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny  
Antonín Pokorný, Křtiny 238, 679 05 Křtiny 
Zdeněk Pokorný, Křtiny 11, 679 05 Křtiny 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 
 E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
Římskokatolická farnost Křtiny, Křtiny 72, 679 05 Křtiny  
Mgr. Milan Michalík, Křtiny ev.č. 37, 679 05 Křtiny 
Ing. Milan Sáňka, ev.č. 106, 679 05 Křtiny  
 



 
 

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 , 190 00 Praha 93 
E.ON  Distribuce, a.s.  ,  F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice  
 
Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:  
p.č. 733,   p.č. 665, p.č. 1124/3, p.č. 1126/2, p.č. 1126/3, p.č. 741, p.č. 739, p.č. 730, p.č. 743, p.č. 786, 
p.č. 783, p.č. 781/1, p.č. 780, p.č. 779, p.č. 778, p.č. 724, p.č. 799, p.č. 73, p.č. 771, p.č. 497/2, p.č. 770, 
p.č. 767, p.č. 764, p.č.763, p.č. 761, p.č. 760, p.č. 759, p.č. 757, p.č. 756, p.č. 754, p.č. 752, p.č. 751, p.č. 
750, p.č. 749, p.č. 747, p.č. 746, p.č. 744/2, p.č. 744/1, vše katastrální území Křtiny   
 
dotčené orgány :  
Městský úřad Blansko  , odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko  
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. územního plánování  a RR, nám. Republiky 1316/1, 678 
01 Blansko  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje , Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
Agentura ochrany  přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 
Blansko   
 
Na vědomí: 
Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská  363/19, 602 00 Brno 
 
úřady : 
Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice  
Úřad městyse Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny       
  - k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup  
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