
 

 

 

 

 
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO  

 

Spis. zn.: 

č.j.: 

STU/1537/2022/Mih 

MČBT/2357/2022 

 V Brně dne: 30.3.2022 

Vyřizuje: 

Tel.: 

fax: 

e-mail: 

Ing. Jana Mihulová 

545 128 253 

545 128 212 

mihulova@turany.cz 

  

 

EG.D, a.s.  

Lidická č.p. 1873/36 

602 00 Brno 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Společnost EG.D, a.s., IČ 280 85 400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno, 

kterou zastupuje společnost Puttner, s.r.o., Ing. Martin Kružík, IČ 255 52 953, Šumavská č.p. 416/15, 

602 00 Brno 

(dále jen "žadatel") podal dne 25.2.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané 

„Brno, Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 – ETAPA 1“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 38/1, 75/1, 120/2, 142/1, 142/2, 142/16, 195/13, 204/96, 204/99, 

204/162, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270, 271, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/6, 300, 333/2, 353, 354/1, 

363, 377/1, 2172, 2352, 2358/4, 2409, 2410, 2411, 2435 v katastrálním území Holásky. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní řízení. 

Jedná se o rozšíření distribučních rozvodů VN. Nové kabelové rozvody budou napojeny na stávající 

distribuční síť. 

V rámci první etapy dojde k vybudování nového podzemního vedení VN, které propojí stávající TS 9283 

Holásky U Potoka v ulici U Potoka se stávajícím podpěrným bodem č. 70 v ulici Rolencově. 

Kabelové propojení bude provedeno kabelem 3x22-NA2XS2Y 240 mm. Délka trasy bude 810 m. 

Společně s kabelem bude do výkopu založena chránička HDPE o průměru 40 mm. 

 

Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický, jako stavební úřad příslušný 

podle § 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 upouští od ústního jednání.  

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, 

odbor stavební a technický, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., v jiné dny po telefonické 

dohodě). 

Stavební úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí. Vyzývá proto účastníky řízení, 

aby uplatnili své právo, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.  
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Lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad stanovuje v délce 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy uplynula výše uvedená 15-ti denní lhůta pro uplatnění námitek a stanovisek. Stavební úřad 

upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním 

rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této 

lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení 

zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona. 

Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "liniový zákon"). 

Stavební úřad účastníky řízení, podle § 2 odst. 5 liniového zákona, upozorňuje, že v řízení podle 

liniového zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků (tj. podle § 144 

odst. 1 správního řádu 30 a více), se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. 

Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 

uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům.  

Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, 

je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, 

o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.  

Pro úplnost stavební úřad uvádí, že podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení 

a) žadatel a b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle § 85 odst. 2 stavebního 

zákona jsou účastníky územního řízení dále 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. 

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení 

řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

Poučení: 

Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Podle § 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 § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může 

uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 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 § 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. 
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Další písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 

uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují 

veřejnou vyhláškou (podle § 2 odst. 5 liniového zákona). 

Příloha: situační výkres 

 

 

 

 

       OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

Ing. Jolana Klajsnerová 

vedoucí odboru 

  

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a e-úřední desce Úřadu městské 

části města Brna, Brno - Tuřany. 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne:__________________  Sejmuto dne:_______________ 

 

e-úřední deska: 

Vyvěšeno dne:___________________  Sejmuto dne:________________ 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení/rozhodnutí. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

1. Puttner, s.r.o., IDDS: u2kvsc2 

 sídlo: Šumavská č.p. 416/15, Ponava, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 

2. statutární město Brno, zastoupené starostou MČ Brno - Tuřany Radomírem Vondrou, Tuřanské nám. 1,  

    620 00  Brno 20 

3. statutární město Brno, zastoupené odborem majetkovým MMB, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-město, 601 67  Brno 2 

4. Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

5. AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IDDS: hqdcpaj 

 sídlo: Hrotovická č.p. 1184, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 

6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

7. Jiří Drasal, V aleji č.p. 133/73, Holásky, 620 00  Brno 20 

8. Jana Pitocchi Michálková, U potoka č.p. 14/4, Holásky, 620 00  Brno 20 

9. Michal Rudolecký, Na návsi č.p. 7/17, Holásky, 620 00  Brno 20 

10. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt 

 sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00  Brno 39 

11. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf 

 sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00  Brno 3 

12. Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x 

 sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00  Brno 3 

13. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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14. Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb 

 sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

15. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

16. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

17. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

18. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix 

 sídlo: Kounicova č.p. 1013/16a, Veveří, 602 00  Brno 2 

19. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno (prostřednictvím označení pozemků): 

parc. č. 41, 42, 36/3, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 34/1, 34/5, 34/4, 30, 360, 359, 358, 357, 354/2, 356, 355, 142/8, 

142/6, 142/11, 142/7, 142/12, 142/9, 152, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 254, 272, 273, 275, 277, 

279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 292, 294/1 katastrální území Holásky 

dotčené správní orgány (dodejky) 

20. Magistrát města Brna, odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67  Brno 2 

21. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

22. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

23. Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor všeobecný, Tuřanské nám. č.p. 84/1, Brno-Tuřany,  

      620 00  Brno 20 

24. Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor všeobecný jako orgán ochrany přírody, Tuřanské nám. 1,  

      620 00  Brno 

25. Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický jako silniční správní úřad a speciální  

      stavební úřad, Tuřanské nám. 1, 620 00  Brno 

na vědomí (dodejky) 

26. statutární město Brno, zastoupené odborem investičním MMB, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

27. statutární město Brno, zastoupené odborem správy majetku MMB, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Husova č.p. 164/3, Brno-střed, Staré Brno, 601 67  Brno 2 

dále obdrží s žádostí o vyvěšení na úřední desce  

57. Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí č.p. 84/1, Tuřany, 620 00 Brno 

ostatní 

ved., spis 


