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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část : 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 
90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.11.2015 podal 

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice, 

kterého zastupuje 
Ing. Aleš Lovecký, IČ: 41512987, nar.13.01.1966, Díly č.p.758, 696 85 Moravský Písek  
(doručovací adresa :   Smetanova č.p.1540, 696 62  Strážnice) 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení : 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona  

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 
Blatnička, obnova NN, U Potoka (kostela) 

(změna dokončené stavby a stavební úpravy distribuční soustavy elektřiny) 
 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.st.5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.5/3 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.11 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č.st.13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.14 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc.č.st.18 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.19 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.22 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.23 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.25/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.26/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.29 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č.st.31/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.31/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc.č.st.34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.42 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.45 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č.st.46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.47 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc.č.st.48/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.49 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.50 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.51 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.54 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.55 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.58/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č.st.58/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.59 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc.č.st.62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.63 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.67/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.67/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.76 
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(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.77 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.79/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č.st.79/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.80 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc.č.st.83 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.84/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.84/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.88/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.88/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.89 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.90/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.91/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.96 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.100/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.100/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.101 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.104 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č.st.109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.167 (zastavěná plocha a 
nádvoří, parc.č.st.191 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.201 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.210 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.211 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.221 (zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.226 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.233 (zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.242 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.258 (zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.261 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.271 (zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.276 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.277 (zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.305/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.st.307 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st.309/1 (zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č.st.318 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.1/1 (trvalý travní porost), parc.č.2/1 (ostatní 
plocha), parc.č.2/6 (trvalý travní porost), parc.č.2/9 (ostatní plocha), parc.č.2/10 (ostatní plocha), 
parc.č.2/11 (zahrada), parc.č.37/2 (zahrada), parc.č.37/3 (zahrada), parc.č.81/3 (zahrada), 
parc.č.573 (ostatní plocha), parc.č.574 (ostatní plocha), parc.č.575/3 (ostatní plocha), 
parc.č.1242/4 (ostatní plocha), parc.č.1242/5 (ostatní plocha), parc.č.2042/1 (ostatní plocha), 
parc.č.2050/1 (ostatní plocha), parc.č.2050/2 (ostatní plocha), parc.č.2050/4 (ostatní plocha), 
parc.č.2050/5 (ostatní plocha), parc.č.2050/29 (ostatní plocha), parc.č.2050/78 (ostatní plocha), 
parc.č.2050/79 (ostatní plocha), parc.č.2050/92 (ostatní plocha), parc.č.2050/115 (ostatní plocha), 
parc.č.2053/4 (vodní plocha), parc.č.2055/2 (ostatní plocha), parc.č.2104/2 (ostatní plocha), 
parc.č.2115/2 (ostatní plocha), parc.č.2155/114 (ostatní plocha), parc.č.2768 (orná půda), 
parc.č.2771 (ostatní plocha), parc.č.3885 (ostatní plocha) v katastrálním území Blatnička.  

 
Druh a účel umisťované stavby : 
- změna dokončené stavby :  přeložka (přístavba) a výměna*) (stavební úpravy) distribuční 

soustavy elektřiny t.j. vedení technické infrastruktury včetně domovních přípojek – trvalá stavba 
 
Umístění stavby na pozemcích v k.ú. Blatnička : 
- nová trasa distribuční sítě zemního kabelového vedení NN v délce cca 1710m povede ze 

stávající stožárové trafostanice VN/NN „Obec“ po pozemcích uličního prostoru s místními 
komunikacemi parc.č.2768, parc.č.2771, parc.č.2115/2, parc.č.2050/4, parc.č.2050/29, 
parc.č.2042/1, parc.č.2050/92, parc.č.2104/2, parc.č.2155/114, parc.č.575/3, parc.č.574, 
parc.č.573, parc.č.2050/5, parc.č.2055/2, parc.č.2050/92, parc.č.1242/5, přes pozemek vodního 
toku parc.č.2053/4, s domovními přípojkami po pozemcích staveb rodinných domů č.p.8 
(parc.č.st.67/1), č.p.9 (parc.č.st.67/2), č.p.86 (parc.č.st.66), č.p.91 (parc.č.st.63), č.p.10 
(parc.č.st.62), č.p.11 (parc.č.st.59), č.p.12 (parc.č.st.58/2), č.p.43 (parc.č.st.58/1), č.p.13 
(parc.č.st.55), č.p.14 (parc.č.st.54), č.p.15 (parc.č.st.51), č.p.92 (parc.č.st.50), č.p.88 
(parc.č.st.49), č.p.121 (parc.č.st.84/2), č.p.2 (parc.č.st.84/1), č.p.3 (parc.č.st.83), č.p.89 
(parc.č.st.80), č.p.125 (parc.č.st.79/1), č.p.4 (parc.č.st.79/2), č.p.5 (parc.č.st.77), č.p.90 
(parc.č.st.76), č.p.6 (parc.č.st.75), č.p.162 (parc.č.st.271), č.p.75 (parc.č.st.48/2), č.p.16 
(parc.č.st.47), č.p.17 (parc.č.st.46), č.p.18 (parc.č.st.45), č.p.19 (parc.č.st.43), č.p.93 
(parc.č.st.42), č.p.20 (parc.č.st.39), č.p.97 (parc.č.st.38), č.p.21 (parc.č.st.35/1), č.p.116 
(parc.č.st.34), č.p.22 (parc.č.st.31/2), č.p.105 (parc.č.st.31/1), č.p.23 (parc.č.st.29), č.p.24 
(parc.č.st.26/2), č.p.25 (parc.č.st.25/1), č.p.26 (parc.č.st.23), č.p.27 (parc.č.st.22), č.p.28 
(parc.č.st.19, parc.č.2050/115), č.p.29 (parc.č.st.18), č.p.30 (parc.č.st.14), č.p.31 
(parc.č.st.13/1), č.p.32 (parc.č.st.11), č.p.95 (parc.č.st.10), č.p.33 (parc.č.st.5/3), č.p.108 
(parc.č.st.5/2, parc.č.81/3), č.p.161 (parc.č.st.89, parc.č.37/2), č.p.169 (parc.č.st.318, 
parc.č.37/3), č.p.160 (parc.č.st.277, parc.č.1242/4), č.p.126 (parc.č.st.221), č.p.144 
(parc.č.st.233), č.p.118 (parc.č.st.201), č.p.123 (parc.č.st.210), č.p.122 (parc.č.st.211), č.p.135 
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(parc.č.st.226), č.p.131 (parc.č.3885), č.p.158 (parc.č.st.258), č.p.111 (parc.č.st.90/2), č.p.73 
s restaurací (parc.č.st.109), č.p.72 (parc.č.st.92), č.p.71 (parc.č.st.95), č.p.70 (parc.č.st.96), 
č.p.124 (parc.č.st.100/1), č.p.69 (parc.č.st.100/2), č.p.68 (parc.č.st.101), č.p.67 (parc.č.st.104), 
č.p.64 (parc.č.st.276), po pozemcích obchodu č.p.182 (parc.č.st.88/2, parc.č.st.88/1), po 
pozemku kotelny bez č.p. (parc.č.st.309/1) a po pozemku obecního úřadu č.p.163 
(parc.č.st.91/1) dle vytyčovacích bodů v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) : 

 

OZNAČENÍ: POPIS: SOUŘADNICE-x: SOUŘADNICE-y: 

1 Vývod kabelů NN z TS 534 008,8 1 196 070,5 
2 Lom kabelů NN 534 014,7 1 196 074,8 
3 Lom kabelů NN 534 016,1 1 196 079,4 
4 Lom kabelů NN 534 019,8 1 196 078,6 
5 Lom kabelu NN 534 031,7 1 196 100,3 
6 Lom kabelu NN 534 034,2 1 196 099,6 
7 Lom kabelu NN 534 038,4 1 196 106,7 
8 Lom kabelu NN 534 037,0 1 196 109,7 
9 Lom kabelu NN 534 057,3 1 196 147,6 

10 Pilíř SS 100/PK č.1 534 061,6 1 196 106,7 
11 Pilíř SS 100/PK č.2 534 073,5 1 196 180,1 
12 Lom kabelu NN 534 071,4 1 196 180,8 
13 Lom kabelu NN 534 081,2 1 196 212,3 
14 Lom kabelu NN 534 082,0 1 196 212,6 
15 Lom kabelu NN 534 085,7 1 196 226,7 
16 Lom kabelu NN 534 088,7 1 196 226,5 
17 Lom kabelů NN 534 093,0 1 196 235,0 
18 Lom kabelů NN 534 092,6 1 196 238,0 
19 Lom kabelů NN 534 090,7 1 196 240,5 
20 Lom kabelů NN 534 084,3 1 196 246,0 
21 Pilíř SR 642/NKR742310 534 082,2 1 196 243,6 
22 Lom kabelů NN 534 106,0 1 196 231,3 
23 Pilíř SS 100/PK 5.3 534 085,8 1 196 166,2 
24 Lom kabelu NN 534 071,8 1 196 123,8 
25 Pilíř SS 200/PK 5.4 534 068,0 1 196 115,3 
26 Lom kabelu NN 534 061,9 1 196 105,8 
27 Lom kabelu NN 534 052,3 1 196 110,6 
28 Lom kabelu NN 534 031,0 1 196 077,3 

29 Lom kabelu NN 534 021,7 1 196 081,6 
30 Lom kabelu NN 534 083,3 1 196 245,5 
31 Lom kabelu NN 534 037,9 1 196 286,3 
32 Lom kabelu NN 534 036,5 1 196 288,4 

33 Lom kabelu NN 534 029,2 1 196 294,4 

34 Lom kabelu NN 534 025,9 1 196 295,4 

35 Pilíř SS 100/PK č.5 534 003,7 1 196 311,3 

36 Lom kabelu NN 533 973,9 1 196 330,4 

37 Lom kabelu NN 533 974,0 1 196 331,7 
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38 Pilíř SS 100/PK č.6 533 958,4 1 196 341,2 

39 Lom kabelu NN 533 938,0 1 196 354,0 

40 Lom kabelu NN 533 936,2 1 196 353,0 

41 Pilíř SR 322/NK R742312 533 915,8 1 196 365,8 

42 Lom kabelu NN 533 912,8 1 196 368,8 

43 Lom kabelu NN 533 907,7 1 196 372,6 

44 Pilíř SS 100/PK č.7 533 879,8 1 196 399,4 

45 Lom kabelu NN 533 866,0 1 196411,5 

46 Lom kabelu NN 533 865,6 1 196 413,8 

47 Lom kabelu NN 533 850,6 1 196 427,1 

48 Lom kabelu NN 533 835,4 1 196 437,2 

49 Lom kabelu NN 533 832,6 1 196 437,9 

50 Lom kabelu NN 533 826,0 1 196 437,9 

51 Lom kabelu NN 533 819,6 1 196 436,3 

52 Lom kabelu NN 533 818,1 1 196 443,0 

53 Lom kabelu NN 534 107,8 1 196 234,0 

54 Lom kabelu NN 534 131,2 1 196 231,2 

55 Lom kabelu NN 534 154,3 1 196 232,5 

56 Lom kabelu NN 534 154,0 1 196 241,2 

57 Lom kabelů NN 534 201,1 1 196 244,0 

58 Lom kabelů NN 534 216,4 1 196 242,6 

59 Lom kabelů NN 534 214,9 1 196 233,3 

60 Pilíř SR 542/NK R742315 534 216,5 1 196 232,7 

61 Lom kabelu NN 534 237,7 1 196 227,2 

62 Lom kabelu NN 534 242,1 1 196 228,2 

63 Lom kabelu NN 534 255,3 1 196 224,7 

64 Lom kabelu NN 534 256,4 1 196 221,1 

65 Lom kabelu NN 534 277,5 1 196 214,5 

66 Pilíř SS 100/PK č.8 534 312,7 1 196 205,9 

67 Lom kabelu NN 534 362,9 1 196 195,9 

68 Pilíř SS 100/PK č.9 534 387,8 1 196 191,5 

69 Lom kabelu NN 534 380,1 1 196 193,0 

70 Lom kabelu NN 534 385,4 1 196 231,4 

71 Lom kabelu NN 534 387,5 1 196 233,3 

72 Lom kabelu NN 534 387,1 1 196 244,7 

73 Lom kabelu NN 

534 382,8 1 196 248,3 

74 Lom kabelu NN 534 382,5 1 196 257,3 

75 Pilíř SR 522/NKR221726 534 376,1 1 196 257,2 

76 Lom kabelu NN 534 202,0 1 196 256,6 

77 Lom kabelu NN 534 160,4 1 196 256,9 

78 Lom kabelu NN 534 156,3 1 196 258,5 

79 Lom kabelu NN 534 139,5 1 196 261,3 
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80 Lom kabelu NN 534 117,9 1 196 268,1 

81 Lom kabelů NN 534 121,5 1 196 281,0 

82 Lom kabelů NN 534 109,2 1 196 285,8 

83 Stávající SV201 R221732 534 109,6 1 196 287,6 

84 Pilíř SS 200/PK č.10 534 142,1 1 196 347,0 

85 Lom kabelu NN 534 151,3 1 196 382,4 

86 Lom kabelu NN 534 150,6 1 196 383,6 

87 Lom kabelu NN 534 153,0 1 196 391,0 

88 Lom kabelu NN 534 154,1 1 196 392,4 

89 Lom kabelu NN 534 156,4 1 196 399,7 

90 Lom kabelů NN 534 156,9 1 196 401,3 

 
Určení prostorového řešení stavby : 
- na stávající stožárové trafostanici VN/NN „Obec“ bude nový kabelový rozvod NN celkové délky 

cca 1710m připojen a sveden do země, povede v uličním prostoru obce (přes a podél místních 
komunikací, podél stávající zástavby, přes vodní tok) kde bude průběžně zasmyčkován 
v rekonstruovaných a nových plastových rozpojovacích pilířích a přípojkových smyčkovacích 
pilířích a na koncích bude zaústěn do stávající upravené nadzemní sítě nebo do stávající 
podzemní kabelové sítě distribuční soustavy v obci Blatnička 

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby v k.ú. Blatnička : 
- pozemky a stavby na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn : 

Obec Blatnička, IČ: 00488518, 696 71 Blatnička č.p.163 – parc.č.2/1, parc.č.573, parc.č.574, 
parc.č.575/3, parc.č.1242/5, parc.č.2042/1, parc.č.2050/1, parc.č.2050/2, parc.č.2050/4, 
parc.č.2050/5, parc.č.2050/29, parc.č.2050/79, parc.č.2050/92, parc.č.2055/2, parc.č.2104/2, 
parc.č.2115/2, parc.č.2155/114, parc.č.2771, parc.č.st.91/1 a staveb na nich (uliční prostor, 
veřejné prostranství a objekt č.p.163) 
Libuše Minaříková, nar.17.01.1980, 696 71 Blatnička č.p.145 – parc.č.2768 
Markéta Dulová, nar.04.04.1971, 696 71 Blatnička č.p.111 – parc.č.st.67/1 + RD č.p.8, 
parc.č.st.90/2 + RD č.p.111 
Dalibor Dula, nar.21.11.1961, 696 71 Blatnička č.p.111 – parc.č.st.67/1 + RD č.p.8, 
parc.č.st.90/2 + RD č.p.111 
Jaroslav Minařík, nar.29.04.1940, 696 71 Blatnička č.p.86 – parc.č.st.67/2 + RD č.p.86 
Helena Minaříková, nar.16.10.1944, 696 71 Blatnička č.p.86 – parc.č.st.67/2 + RD č.p.86 
Marie Míšková, nar.04.02.1950, 696 71 Blatnička č.p.9 – parc.č.st.66 + RD č.p.9 
Antonín Marek, nar.09.08.1974, 696 71 Blatnička č.p.91 – parc.č.st.63 + RD č.p.91 
Petr Čihák, nar.28.03.1970, 696 71 Blatnička č.p.10 – parc.č.st.62 + RD č.p.10 
Vladimíra Čiháková, nar.12.01.1974, 696 71 Blatnička č.p.10 – parc.č.st.62 + RD č.p.10 
Rostislav Němeček, nar.19.09.1988, 696 71 Blatnička č.p.32 – parc.č.st.59 + RD č.p.11 
Jiří Kubica, nar.04.07.1965, 696 71 Blatnička č.p.12 – parc.č.st.58/2 + RD č.p.12 
Antonín Švrček, nar.10.10.1954, Chaloupky č.p.575, 698 01  Veselí nad Moravou – 
parc.č.st.58/1 + RD č.p.43 
Josef Hudeček, nar.01.03.1972, Petrov č.p.11, 696 65  Petrov – parc.č.st.55 + RD č.p.13 
Jaroslav Hudeček, nar.03.08.1966, 696 71  Blatnička č.p.65 – parc.č.st.55 + RD č.p.13 
Anna Juřenová, nar.11.07.1960, 696 71 Blatnička č.p.14 – parc.č.st.54 + RD č.p.14 
Olga Skřivánková, nar.22.03.1966, 696 71 Blatnička č.p.15 – parc.č.st.51 + RD č.p.15 
Pavel Skřivánek, nar.10.09.1965, 696 71 Blatnička č.p.15 – parc.č.st.51 + RD č.p.15 
Jana Pekárková, nar.30.09.1944, Vančurova č.p.538/26, 741 01  Nový Jičín 1 – parc.č.st.49 + 
RD č.p.88 
Regína Jahodová, nar.05.06.1973, 696 71 Blatnička č.p.121 – parc.č.st.84/2 + RD č.p.121 
Ludmila Šimčíková, nar.02.09.1956, 696 71 Blatnička č.p.2 – parc.č.st.84/1 + RD č.p.2 
Ing. Vojtěch Vašíček, nar.05.10.1961, 696 71 Blatnička č.p.3 – parc.č.st.83 + RD č.p.3 
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Ludmila Hendrychová, nar.10.05.1955, 696 71  Blatnička č.p.89 – parc.č.st.80 + RD č.p.89 
Marie Kubicová, nar.08.06.1934, 696 71 Blatnička č.p.4 – parc.č.st.79/2 + RD č.p.4 
Pavel Šimčík, nar.06.11.1967, 687 63  Boršice u Blatnice č.p.327 – parc.č.st.77 + RD č.p.5 
Lenka Mikésková, nar.07.07.1973, Prostřední č.p.792, 687 25  Hluk – parc.č.st.76 + RD č.p.90 
Luděk Frýdecký, nar.10.12.1964, 696 71 Blatnička č.p.90 – parc.č.st.76 + RD č.p.90 
Antonín Pomykal, nar.01.11.1937, 696 71 Blatnička č.p.6 – parc.č.st.75 + RD č.p.6 
Věra Pomykalová, nar.06.12.1939, 696 71 Blatnička č.p.6 – parc.č.st.75 + RD č.p.6 
Antonín Mičulka, nar.11.06.1965, 696 71 Blatnička č.p.22 – parc.č.st.271 + RD č.p.162, 
parc.č.st.31/2 + RD č.p.22 
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 48842532, 696 71 Blatnice pod 
Svatým Antonínkem č.p.27 – parc.č.st.242 + stavba kostela bez č.p./č.e. 
Vítězslav Minařík, nar.07.11.1962, 696 71 Blatnička č.p.75 – parc.č.st.48/2 + RD č.p.75, 
parc.č.st.50 + RD č.p.92 
Eva Minaříková, nar.08.10.1969, 696 71 Blatnička č.p.75 – parc.č.st.48/2 + RD č.p.75 
Miroslav Hudeček, nar.20.08.1950, 696 71 Blatnička č.p.16 – parc.č.st.47 + RD č.p.16 
Jarmila Hudečková, nar.22.06.1950, 696 71 Blatnička č.p.16 – parc.č.st.47 + RD č.p.16 
Miroslav Prajza, nar.05.02.1967, 696 71 Blatnička č.p.17 – parc.č.st.46 + RD č.p.17 
Danuše Šáchová, nar.01.10.1955, Chaloupky č.p.581, 698 01  Veselí nad Moravou – 
parc.č.st.43 + RD č.p.19 
Vítězslav Minařík, nar.19.07.1976, 696 71 Blatnička č.p.93 – parc.č.st.42 + RD č.p.93 
Oldřich Mičulka, nar.03.12.1941, 696 71 Blatnička č.p.20 – parc.č.st.39 + RD č.p.20 
Václav Šeda, nar.09.11.1970, 696 71 Blatnička č.p.97 – parc.č.st.38 + RD č.p.97 
Josef Matuška, nar.12.11.1956, 696 71 Blatnička č.p.21 – parc.č.st.35/1 + RD č.p.21 
Hana Matušková, nar.06.03.1961, 696 71 Blatnička č.p.21 – parc.č.st.35/1 + RD č.p.21 
Jana Symerská, 06.02.1967 Nesyt č.p.3807, 695 01  Hodonín 1 – parc.č.st.34 + RD č.p.116 
Ing. Jaroslav Symerský, nar.13.10.1963, Pustiměřské Prusy č.p.67, 683 21  Pustiměř – 
parc.č.st.34 + RD č.p.116 
Josef Symerský, nar.09.08.1937, 696 71 Blatnička č.p.116 – parc.č.st.34 + RD č.p.116 
Petr Symerský, nar.19.05.1974, 696 71 Blatnička č.p.116 – parc.č.st.34 + RD č.p.116 
Ing. Marie Pavlincová, nar.27.06.1953, Javorník č.p. 72, 696 74  Velká nad Veličkou – 
parc.č.st.31/1 + RD č.p.105 
Kamil Stašek, nar.23.10.1978, 696 71 Blatnička č.p.23 – parc.č.st.29 + RD č.p.23 
Petra Stašková, nar.12.07.1977, 696 71 Blatnička č.p.23 – parc.č.st.29 + RD č.p.23 
David Chovanec, nar.11.01.1976, 696 71 Blatnička č.p.24 – parc.č.st.26/2 + jiná stavba bez 
č.p./č.e. 
Mgr. Julie Chovancová, nar.30.02.1979, 696 71 Blatnička č.p.24 – parc.č.st.26/2 + jiná stavba 
bez č.p./č.e. 
Karel Polášek, nar.22.12.1943, 696 71 Blatnička č.p.25 – parc.č.st.25/1 + RD č.p.25 
Ludmila Polášková, nar.18.11.1946, 696 71 Blatnička č.p.25 – parc.č.st.25/1 + RD č.p.25 
Petra Marková, nar.04.02.1971, 696 71 Blatnička č.p.26 – parc.č.st.23 + RD č.p.26 
Ing Pavel Hlavinka, nar.01.04.1958, 696 71 Blatnička č.p.27 – parc.č.st.22 + RD č.p.27 
Václav Vaněk, nar.15.08.1971, 696 71 Blatnička č.p.28 – parc.č.st.19 + RD č.p.28 
Irena Klimešová, nar.07.11.1959, Hutník č.p.1447, 698 01  Veselí nad Moravou – parc.č.st.18 + 
RD č.p.29 
Veronika Minaříková, náměstí Osvoboditelů č.p.1365/4, Radotín, 153 00  Praha 5 – parc.č.st.18 
+ RD č.p.29 
Marcela Šustková, nar.10.12.1976, 696 71 Blatnička č.p.30 – parc.č.st.14 + RD č.p.30 
František Křivák, nar.26.06.1954, Leoše Janáčka č.p.53, 686 01  Uherské Hradiště 1 – 
parc.č.st.13/1 + RD č.p.31 
Rostislav Němeček, nar.22.02.1959, 696 71 Blatnička č.p.32 – parc.č.st.11 + RD č.p.32 
Jitka Němečková, nar.20.10.1963, 696 71 Blatnička č.p.32 – parc.č.st.11 + RD č.p.32 
Patrik Šuránek, nar.08.10.1974, 696 71 Blatnička č.p.95 – parc.č.st.10 + RD č.p.95 
Ing. Kateřina Šuránková, nar.11.12.1974, 696 71 Blatnička č.p.95 – parc.č.st.10 + RD č.p.95 
Jana Hučíková, nar.06.03.1987, 696 71 Blatnička č.p.108 – parc.č.st.5/2 + RD č.p.108, 
parc.č.81/3 
Ing. Antonín Minařík, nar.03.10.1947, 696 71 Blatnička č.p.161 – parc.č.st.89 + RD č.p.1, 
parc.č.37/2 
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Radim Minařík, nar.14.02.1983, 696 71 Blatnička č.p.169 – parc.č.st.88/1, parc.č.st.88/2 + 
stavba obchodu č.p.182, parc.č.st.318 + RD č.p.169, parc.č.37/3 
Denisa Minaříková, nar.11.10.1990, 696 71 Blatnička č.p.169 – parc.č.st.88/2 + stavba obchodu 
č.p.182, parc.č.st.318 + RD č.p.169, parc.č.37/3 
Ing. Petr Hruška, nar.27.01.1984, 696 71 Blatnička č.p.160 – parc.č.st.277 + RD č.p.160, 
parc.č.1242/4 
František Pančík, nar.04.09.1950, 696 71 Blatnička č.p.126 – parc.č.st.221 + RD č.p.126 
Ludmila Pančíková, nar.27.02.1951, 696 71 Blatnička č.p.126 – RD č.p.126 
Marie Macková, nar.21.11.1939, 696 71 Blatnička č.p.144 – parc.č.st.233 + RD č.p.144 
Miroslav Macek, nar.02.07.1935, 696 71 Blatnička č.p.144 – parc.č.st.233 + RD č.p.144 
Martina Konečná, nar.03.09.1980, 696 71 Blatnička č.p.118 – parc.č.st.201 + RD č.p.118 
Miroslav Minařík, nar.28.10.1977, 696 71 Blatnička č.p.41 – parc.č.st.210 + RD č.p.123 
Ludmila Křiváková, nar.28.10.1977, 696 71 Blatnička č.p.166 – parc.č.st.211 + RD č.p.122 
Ing. Jana Vašíčková, nar.17.02.1965, 696 71 Blatnička č.p.3 – parc.č.st.226 + RD č.p.135 
Soňa Kostihová, nar.05.08.1983, Chaloupky č.p.582, 698 01  Veselí nad Moravou – 
parc.č.3885 
Martin Martykán, nar.30.10.1990, Komenského č.p.567, 696 62  Strážnice – parc.č.3885 
Antonín Vašíček, nar.06.06.1953, 696 71 Blatnička č.p.158 – parc.č.st.258 + RD č.p.158 
František Janás, nar.18.04.1970, 696 71 Blatnička č.p.100 – parc.č.st.309/1 + stavba kotelny 
bez č.p./č.e. 
Česká republika – parc.č.2053/4 + koryto vodního toku – příslušnost hospodařit s majetkem 
státu :  Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové 
Milan Masařík, nar.12.10.1971, Hlavní č.p.569, 687 25  Hluk – parc.č.st.109 + RD č.p.73 
Marie Voborníková, nar.06.12.1971, Podvinný mlýn č.p.2134/17, Libeň, 190 00  Praha 9 – 
parc.č.st.92 + RD č.p.72 
Marek Šurýn, nar.03.04.1974, Divišovská č.p.2310/7, Chodov, 149 00  Praha 4 – parc.č.st.92 + 
RD č.p.72 
Josef Minařík, nar.03.01.1990, 696 71 Blatnička č.p.171 – parc.č.st.95 + RD č.p.71 
Jan Kubica, nar.03.05.1938, 696 71 Blatnička č.p.70 – parc.č.st.96 + RD č.p.70 
Bohumil Salák, nar.31.05.1951, 696 71 Blatnička č.p.124 – parc.č.st.100/1 + RD č.p.124 
Marie Saláková, nar.07.08.1952, 696 71 Blatnička č.p.124 – parc.č.st.100/1 + RD č.p.124 
Marie Mašová, nar.13.01.1945, 696 71 Blatnička č.p.69 – parc.č.st.100/2 + RD č.p.69 
Zdeněk Prajza, nar.07.10.1964, 696 71 Blatnička č.p.166 – parc.č.st.101 + RD č.p.68 
Antonín Marek, nar.05.06.1951, 696 71 Blatnička č.p.67 – parc.č.st.45 + RD č.p.18, 
parc.č.st.104 + RD č.p.67 
Marie Marková, nar.12.05.1955, 696 71 Blatnička č.p.67 – parc.č.st.45 + RD č.p.18, 
parc.č.st.104 + RD č.p.67 
Cyril Minařík, nar.19.05.1965, 696 71 Blatnička č.p.64 – parc.č.st.276 + RD č.p.64 
Josef Marek, nar.07.02.1950, 696 71 Blatnička č.p.164 – parc.č.st.305/1 + RD č.p.164 
Anežka Marková, nar.25.12.1951, 696 71 Blatnička č.p.164 – RD č.p.164 
Stanislav Hruška, nar.26.08.1957, 696 71 Blatnička č.p.44 – parc.č.2/6, parc.č.2050/78 
Jarmila Hrušková, nar.26.01.1958, 696 71 Blatnička č.p.44 – parc.č.2/6, parc.č.2050/78 
Vladimír Hnátek, nar.08.07.1948, 696 71 Blatnička č.p.106 – parc.č.st.191 + RD č.p.106, 
parc.č.1/1 
Ing. Tomáš Staněk, nar.09.05.1967, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21 – 
parc.č.st.261 + stavba ubytovacího zařízení č.p.195, parc.č.2/9, parc.č.2/11 
Mgr. Ivana Staňková, nar. 22.10.1972, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21 – 
stavba ubytovacího zařízení č.p.195, parc.č.2/9, parc.č.2/11 
Josef Hrabal, nar.03.04.1948, 696 71 Blatnička č.p.147 – parc.č.st.307 + RD č.p.147, 
parc.č.2/10 
Marie Hrabalová, nar.20.01.1950, 696 71 Blatnička č.p.147 – parc.č.st.307 + RD č.p.147, 
parc.č.2/10 
Josefa Škodáková, nar.10.03.1936, Boršice u Blatnice č.p.315, 687 63  Boršice u Blatnice – 
parc.č.st.167 + RD č.p.37 
Pavla Minaříková, nar.22.03.1971, 696 71 Blatnička č.p.125 – parc.č.st.79/1 + RD č.p.125 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,  IČ: 49241397,  Vinohradská 3218/169, Strašnice, 
100 00 Praha 10 – zástavní právo smluvní k parc.č.st.50, parc.č.st.48/1 
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Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 
130 00 Praha 3 – zástavní právo smluvní k parc.č.st.29 
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré město, 110 00 Praha 1 – 
zástavní právo smluvní k parc.č.st.26/2, parc.č.st.5/2, parc.č.81/3 
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČ: 26747154, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 
– zástavní právo smluvní k parc.č.st.13/1 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3 – 
zástavní právo smluvní k parc.č.st.277, parc.č.1242/4 
Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 26080222, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 
České Budějovice 1 – zástavní právo smluvní k parc.č.st.277, parc.č.1242/4 
Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 – zástavní 
právo smluvní k parc.č.3885 
Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 – zástavní právo 
smluvní k parc.č.st.261, parc.č.2/9, stavbě RD č.p.195 
majitel a správce dopravní a technické infrastruktury : 
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 

− sousední pozemky a stavby ve vlastnictví : 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : 
st. p. 48/1, 107/1, 108, 149/1, 156/1, 196, 244/1, 325/1, parc. č. 2/3, 2/7, 2/12, 5, 85/1, 2050/6, 
2050/80, 2050/81, 2050/84, 2050/116, 2769, 3884 v katastrálním území Blatnička 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám : 
Blatnička č.p.75, č.p.65, č.p.47, č.p.44, č.p.151 a č.p.170 
majitelé a správci technické infrastruktury : 
Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, 
RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Stavba obsahuje : 
− Obnovu distribuční sítě NN v Blatničce v rozsahu od stávající stožárové trafostanice VN/NN 

„Obec“ za kostelem až po křižovatku se silnicí I/54 a podél potoka Svodnice v celkové délce 
trasy obnovy NN cca l=1710m. Stávající nevyhovující nadzemní vedení NN 4x35 (4x50) AlFe 
(včetně stávajících nadzemních přípojek NN pro zástavbu RD) bude v lokalitě navrhované 
obnovy vedení NN zrušeno a následně nahrazeno zemním kabelovým rozvodem 4x95 NAYY-J 
a 4x150 NAYY-J. 
Nový kabelový rozvod NN 4x95 NAYY-J a 4x150 NAYY-J bude veden zemí podél stávající 
zástavby RD a podél místních komunikací a bude zasmyčkován v rekonstruovaných a nových 
plastových rozpojovacích jistících pilířích SR642/NK, SR542/NK, SR422/NK, SR322/NK, v 
rozpojovacích skříních SV101, SV201 a přípojkových smyčkovacích pilířích SS100/PK 
(SS200/PK). 
Nový kabelový rozvod NN 4x95 NAYY-J a 4x150 NAYY-J bude zaústěn do stávající upravené 
nadzemní a kabelové distribuční sítě NN (v navazujících částech sítě NN) v obci Blatnička s 
propojením kabelizace NN do stávající stožárové trafostanice 22/0,4kVTS „Obec". 
Přechody kabelů NN pod místními asfaltovými komunikacemi jsou navrženy protlakem NN v 
chráničkách PVC 110mm v hloubce h=1m pod niveletou vozovky, pod rozebíratelným 
povrchem (kostky) překopem komunikace s uložením kabelu NN v chráničce PVC 110mm v 
hloubce h=1m. Přechod kabelu NN pod vodním tokem Svodnice je navržen příčným překopem 
vodního toku v km 13.898 a v km 14.078, s uložením kabelu NN v chráničce PVC160mm 
KORUFLEX v hloubce h=1,2m pod dnem vodního toku. 
Nové distribuční kabely NN budou uloženy podél stávající zástavby RD v zemi v zeleném pásu, 
pod chodníkem, pod komunikacemi budou kabely NN protaženy v chráničkách PVC 
110mm,vše v kabelovém kanále dle PNE 34 1050 s dodržením prostorové normy ČSN 73 6005 
při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. 

− Obnovu domovních přípojek NN v trase obnovy kabelové sítě NN náhradou starých 
nevyhovujících přípojek za nové kabelové přípojky NN. Nové domovní přípojky NN budou 
provedeny odbočením 4x25 NAYY-J z kabelového rozvodu NN pomocí odbočných T-spojek do 
nových plastových pojistkových skříní SP100,umístěných na nemovitostech jednotlivých 
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odběratelů. Z přípojkových skříní SP100/PV (případně pilířů SP100/PK a SS200/PK) bude 
provedeno nové hlavní domovní vedení (HDV) vedené k elektroměrovým rozvaděčům RE na 
jednotlivých rodinných domech a provozovnách, případně bude provedeno propojení nového 
HDV do stávající ponechané pojistkové skříně PS. 
Nové přípojkové kabely NN a HDV budou uloženy podél stávající zástavby RD v zemi v 
zeleném pásu, pod chodníkem, pod komunikacemi budou kabely NN protaženy v chráničkách 
PVC 110mm,vše v kabelovém kanále dle PNE 34 1050 s dodržením prostorové normy ČSN 73 
6005 při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. 

− Obnovu části stávajícího nadzemního vedení NN v úseku mezi p.b.č.101 - 108 výměnou 
nevyhovujícího venkovního vedení 4x35 AIFe+1x16 AlFe (VO) za izolované závěsné vedení 
4x95 NFA2X+2x25 NFA2X (VO) včetně výměny („kus za kus") staticky narušených betonových 
stožárů NN p.b.č. 101,102,103,105 a 108. 
Obnovu stávajících domovních přípojek NN závěsnými kabely 4x16 AYKYz a na nové izolované 
vedení 4x95 NFA2X pouze znovu připojeny polopropichovacími svorkami. 
*) Obnova NN části stávajícího nadzemního vedení NN mezi p.b.č.101-108 včetně stávajících 

domovních přípojek NN je sice součástí stavby, ale není předmětem tohoto územního 
rozhodnutí ani jiného povolování dle stavebního zákona, protože dle § 79 odst.2) písm.s) 
stavebního zákona výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a 
nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma 
nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a současně dle § 103 odst.1) 
písm.a) stavebního zákona stavební záměry uvedené v § 79 odst.2) nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení. 

Stavba tvoří jeden technický a technologický celek rozdělený na stavební objekty a provozní 
soubory dle předepsaného členění firmy E.ON : 
RS49 – Demolice, demontáže NN a DP 
RS21 – Montáž kabelového vedení NN 
RS22 – Montáž domovních přípojek NN 
RS52 – Zemní práce NN 
RS20 – Úprava a obnova venkovního vedení NN 
RS53 – Protlaky, překopy 

 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby : 
 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy 

současného stavu území na podkladu katastrální mapy (koordinační situace) se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. 

 
2. Stavba bude provedena podle dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované autorizovanou 

fyzickou osobou podnikající Ing. Aleš Lovecký, ČKAIT 1001346, IČ:41512987, nar.13.01.1966, 
Díly č.p.758, 696 85 Moravský Písek, datum: 11/2015, č.stavby: 001040005990 a ověřené v 
územním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

 
3. Stavba bude dokončena nejpozději do :   31.12.2016. 
 
4. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací pro územní 

rozhodnutí.  
 
5. Při stavební činnosti budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009, o technických 

požadavcích na stavby a příslušné technické  normy. 
 
6. S veškerými stavebními odpady, sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo 

v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. 
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7. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, 
zejména zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy – vládní nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vládní nařízení 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 
8. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky -  zákon 

č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Stavební práce je nutné provádět šetrně s ohledem na volně rostoucí zeleň (platné ČSN 83 

9061 a ČSN 83 9011). 
 

10. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy 
(elektrická síť) a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ve vlastnictví 
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice (dále 
jen ECD) zastoupená E.ON Ceská republika, s.r.o., IČ: 25733591, Regionální správa Hodonín, 
Husova 3947/1, 695 42 Hodonín (dále jen ECZR) ze dne 20.10.2015, zn.: M49992-16085826 : 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č.591/2006 Sb., učinit 
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví 
osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno : 
− V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného 

souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.458/2000 Sb., v platném 
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny : 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením. 

− Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do 
všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem 
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o 
hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

− Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů 
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude 
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací 
povinen provést ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí příslušný pracovník. 

− Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

− Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho 
zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

− Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN. 

− Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, 
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

− Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, 
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

− Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno : 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m 
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d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t. 

− Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 
Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

− Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 
kalendářních dnů předem. 

− Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li 
písemnou dohodou stanoveno jinak. 

− Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 
uzemňovacího vedení. 

− Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení 
v provozování E.ON Distribuce, a.s. na příslušné telefonní číslo. 

 
11. Nutno dodržet podmínky uvedené ve stanovisku RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 

940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311, 
Plynárenská 499/1 602 00 Brno (dále jen RWE) ze dne 06.11.2015 zn.5001199857 : 
Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, 
tab.1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet 
od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007, TPG 70204, čl. 14.5 a 14.6 – 
minimálně 1m, t.j. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu! 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákonníku, 
provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným 
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku RWE zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody. 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení, který činí : 
− u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce 1m na obě strany od půdorysu, 
− u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu, 
− u technologických objektů 4m od půdorysu. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení : 
− Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 
− Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při 

dodržení podmínek stanovených ve stanovisku RWE. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, 
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez předchozího souhlasu RWE. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

− Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytýčení provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická 
linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
stanoviska RWE. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesného určení 
uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení 
trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být vlastní stavební činnosti 
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení.  
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− Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

− Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami stanoviska RWE. 

− Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného 
určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby 
nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

− Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození. 

− V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady 
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 

− Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

− Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds. nebo Zákaznická 
linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
stanoviska RWE. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je 
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení, nebo jeho 
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení během 
výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením. 

− Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým 
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

− Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

− Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 
trvání stavební činnosti. 

− Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku RWE 
uvedeno jinak). 

− Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku RWE 
uvedeno jinak). 

− Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

 
12. Nutno dodržet podmínky uvedené ve stanovisku Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 

49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín ze dne 02.10.2015 zn : No/2015/2330 : 
− V místě křížení kabelu s vodohospodářskými sítěmi je nutno uložit kabel do chráničky s 

přesahem 1m na každou stranu. Při souběhu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace 
uložit kabelové vedení do ochranné trubky s přesahem 1,0 m na každou stranu. 

− Základy nových podpěrných bodů (sloupů, přípojkových pilířů) požadujeme situovat mimo 
ochranné pásmo vodohospodářských sítí. Ve stísněných podmínkách bude upřesněno 
pracovníkem provozu vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou. 

− Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat pověřeného zástupce provozu 
vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou k vytýčení stávající kanalizace a vodovodu, 
včetně ochranných pásem a vyřešení případných kolizních míst v rámci předání staveniště, o 
tomto sepsat zápis. 
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− Před záhozem a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a 
kanalizací Veselí nad Moravou z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se 
záhozem zapsat do stavebního deníku. 

− Při pokládání kabelového vedení dodržet ustanovení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení". Uložení kabelu NN musí umožnit přístup pro provádění oprav a 
údržby vodohospodářských sítí. 

 
13. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 o existenci sítě 
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 
02.11.2015 pod  č.j.: 725202/15 : 
− Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že  

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou 
informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování 
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného 
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k 
upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě (dále jen POS). 

− Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č.127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen 
uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

− Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. : 
I. Obecná ustanovení : 
− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 

zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 
vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s 
tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou 
chráněny právními předpisy. 

− Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 
menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen 
PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

− Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré 
náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou 
porušením jeho povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK : 
− Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
− Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by 
mohly činnosti provádět. 
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− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež 

bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK 
příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK 
stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve 
výkresové dokumentaci. 

− Při provádění zemních prací v blízkostí PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

− Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a 
zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 

− V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkostí sloupů 
nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 
nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 
postupů. 

− Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je oprávněn 
provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových 
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu 
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah 
a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat 
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách 
nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů : 
− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací 

v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně 
kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné 
odpojení SEK. 

− Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést 
mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 
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IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby : 
− Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo 
jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné 
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 

− V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené 
dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

− Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. 

− Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15m nad zemským 
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), 
nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras 
v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 
25m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem 
vysílacího radiového zařízení. 

− Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před 
zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo 
jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

− Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 

V. Křížení a souběh se SEK : 
− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 

technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. 
ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami 
s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit 
a zamezit vnikání nečistot. 

− Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy 
hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby 
metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické nebyly umístěny 
v hloubce menší jak 1m. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního 
vedení, případně kontaktovat POS. 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 

− Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména : 
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v 

blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2m nebo při křížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS 
zakreslení v příčných řezech, 

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2m, 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
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- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které 

by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré 
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5m od 
kabelovodu. 

 
14. Nutno dodržet podmínky uvedené ve stanovisku správce toku Lesy České republiky, s.p., 

IČ:42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové (Správa toků-oblast povodí Moravy, 
Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 
763 26 Luhačovice) ze dne 02.10.2015, sp.zn.: LCR957/004337/2015  k dokumentaci stavby pro 
územní rozhodnutí : 
− Krytí chráničky pode dnem bude min.1,0m. Chránička bude ukončena min.3,0m za břehovou 

hranou toku. 
− V manipulačním pruhu vodního toku nebudou žádné další souběhy ani objekty rozvodné sítě. 
− Jakýkoliv jiný zásah do koryta toku nebo manipulačního pruhu musí být správcem toku 

dopředu odsouhlasen. 
− Vlastní obnovu opevnění koryta provede oprávněná stavební firma a zakrývané konstrukce 

bude osobně a proti podpisu ve stavebním deníku přebírat správce toku. 
− Před zahájením prací bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva k parcele p.č.2053/4 

v k.ú. Blatnička. Ve věci majetkového řešení kontaktujte referenta pozemkové evidence 
Správy toků ve Vsetíně. 

 
15. Nutno dodržet podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí Povodí Moravy, s.p., IČ: 

70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno z hlediska plánování v oblasti vod a 
z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů ze dne 06.11.2015 pod zn.: PM052862/2015-203/IN k předmětné stavbě : 
− Při realizační pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 

látkami ve smyslu § 39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. 

− Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

− S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou (z.č.185/2001 Sb. o odpadech) 

 
16. Nutno dodržet podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Veselí nad Moravou, 

odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou 
jako příslušného vodoprávního úřadu ze dne 12.11.2015 pod č.j.: MVNM/35588/2015,  sp.zn.: 
S-MVNM/35189/2015/ŽPÚP, kterým udělil souhlas k provedení přechodů elektrického 
podzemního kabelového vedení přes koryto vodního toku Svodnice v rámci stavby nazvané 
„Blatnička, obnova NN, u potoka (kostela) č.1040005990“ : 
− Budou respektovány a splněny všechny podmínky a požadavky správce vodního toku 

Svodnice, t.j. Lesů ČR, s.p., uvedené v jeho písemném stanovisku ze dne 02.10.2015 
značky LCR957/004337/2015 a všechny podmínky a požadavky správce veřejného 
vodovodu a veřejné kanalizace v obci Blatnička, t.j. společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín a.s., uvedené v jeho písemném stanovisku ze dne 02.10.2015 zn. No/2015/2330. 

− Provedením stavby nesmí dojít ke snížení průtočné kapacity koryta vodního toku. Poškozené 
opevnění koryta vodního toku musí být opraveno podle požadavků správce toku. 

− V ochranných pásmech stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok veřejného 
vodovodu a veřejné kanalizace (u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 
500mm 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u potrubí nad průměr 500mm 
2,5m na každou stranu), lze provádět zemní práce jen s písemným souhlasem vlastníka 
veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, vydaným podle ust. § 23 odst. 5 zákona 
č.274/2001 Sb. Stavebník bude následně povinen na své náklady přizpůsobit veškerá 
zařízení a příslušenství veřejného vodovodu a veřejné kanalizace novým úrovním povrchu - 
viz ust. § 23 odst. 8 cit. zákona. 

− Používané mechanizační prostředky a stroje při pracech v korytě a v blízkosti koryta vodního 
toku musí být v dokonalém technickém stavu a musí být dodržována veškerá v úvahu 
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přicházející preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek a 
všech ostatních vodám závadných látek do půdy či do vody. Případný únik ropných produktů 
nebo jiných vodám závadných látek do půdy nebo do vody musí být neprodleně sanován a 
ohlášen správci vodního toku a zdejšímu vodoprávnímu úřadu. 

− Při provádění stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů na vodním toku 
Svodnice. Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech. 

− Vlastník stavby elektrických kabelů přes koryto vodního toku je povinen ve veřejném zájmu 
dbát o bezpečnost jeho stavby a o její celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok 
povrchových vod, a aby byla zabezpečena proti škodám působeným vodou a odchodem 
ledů. Po dobu výstavby plní povinnosti vlastníka stavby zhotovitel stavby. 

− Vodoprávnímu úřadu je vyhrazeno právo průběžné kontroly při realizaci stavby a případné 
stanovení dalších podmínek z hlediska ochrany vod a vodohospodářských zájmů. Užívání 
stavby podzemních elektrických kabelů smí být povoleno až na základě písemných souhlasů 
správce vodního toku Svodnice a provozovatele veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v 
obci Blatnička, vydaných po fyzické prohlídce dokončené stavby na místě samém. K 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby před zahájením jejího užívání musí být přizván 
zástupce zdejšího vodoprávního úřadu. 

 
 
 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu : 

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 
 

 

 

Odůvodnění : 

U Městského  úřadu Veselí nad  Moravou, odbor Stavební úřad, dne 23.11.2015 podal žadatel 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Blatnička, obnova NN, U Potoka (kostela)“, (změna 
dokončené stavby a stavební úpravy distribuční soustavy elektřiny) na výše uvedených pozemcích 
v k.ú. Blatnička 
Stavební úřad oznámil dne 11.12.2015 pod č.j.: MVNM/39247/2015 zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a 
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů 
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. V této stanovené lhůtě 
účastníci řízení, jejichž výčet je odstavci „Vymezení území dotčeného vlivy stavby v k.ú. Blatnička“ 
tohoto územního rozhodnutí, neuplatnili žádné návrhy a námitky. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Návrh na umístění stavby, v rozsahu v jakém byl zdejšímu úřadu předložen, není v rozporu 
s územním plánem obce Blatnička, který zpracovala firma A.VE. Studio, Sdružení projektantů, 
Bendlova 1, 613 00 Brno v prosinci 1999 a schválilo zastupitelstvo obce 21.11.2000,  s účinností 
od 15.12.2000. Stavba přeložky distribuční soustavy elektřiny t.j. vedení technické infrastruktury 
včetně domovních přípojek je v souladu se záměry územního plánování, protože se nachází v 
současně zastavěném území obce Blatnička v ploše obytné zástavby smíšené s přípustným 
funkčním využitím m.j. pro příslušnou technickou vybavenost a odpovídá koncepci zásobování 
obce elektrickou energií. 

Záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů a  s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr žadatele není ani 
v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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Pro rozhodování v území stavební úřad vycházel zejména z těchto podkladů : 
1. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 23.11.2015, č.j.: MVNM/36682/2015, 
2. záznam o určení oprávněné úřední osoby ze dne 23.11.2015, č.j.: MVNM/38956/2015, 
3. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby, kterou zpracovala autorizovaná 

fyzická osoba podnikající :  Ing. Aleš Lovecký, ČKAIT 1001346, IČ:41512987, nar.13.01.1966, 
Díly č.p.758, 696 85 Moravský Písek, datum: 11/2015, č.stavby: 001040005990, 

4. výpis z katastru nemovitostí + situace MISYS ze dne 09.12.2015, č.j.: MVNM/38957/2015, 
5. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace (veřejně přístupné účelové 

komunikace) pro překopy a umístění vedení NN v Blatničce vydala Obec Blatnička, IČ: 
00488518, Blatnička č.p.163, 696 71 Blatničkaze dne 10.09.2015, 

6. koordinované stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a 
územního plánování, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou ze dne 10.09.2015, č.j.: 
MVNM/28019/2015, sp.zn.: S-MVNM/28019/2015/ŽPÚP k dokumentaci stavby pro územní řízení 
a realizaci stavby, 

7. závazné stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a 
územního plánování, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou jako příslušného 
vodoprávního úřadu ze dne 12.11.2015 pod č.j.: MVNM/35588/2015,  sp.zn.: S-
MVNM/35189/2015/ŽPÚP, kterým udělil souhlas k provedení přechodů elektrického 
podzemního kabelového vedení přes koryto vodního toku, 

8. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Hodonín, tř. Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín ze dne 02.10.2015 pod ev.č.: HSBM-2-60-12-3/5-
POKŘ-2015 k územnímu řízení, 

9. stanovisko správce toku Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové (Správa toků-oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice) ze dne 
02.10.2015, sp.zn.: LCR957/004337/2015  k dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí, 

10. stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 
00 Brno z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ze dne 06.11.2015 pod zn.: 
PM052862/2015-203/IN k předmětné stavbě, 

11. vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a udělení souhlasu se stavbou 
a činností v ochranném pásmu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25186213, F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice zastoupená E.ON Ceská republika, s.r.o., IČ: 
25733591, Regionální správa Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín ze dne 20.10.2015, 
zn.: M49992-16085826, 

12. stanovisko RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1 602 00 Brno ze dne 
06.11.2015 zn.5001199857 k povolení stavby – územní režim, 

13. stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 
Hodonín ze dne 02.10.2015 zn : No/2015/2330 k předložené PD, 

14. vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3 o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky 
ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 02.11.2015 pod  č.j.: 725202/15, 

15. smlouva č.: 1040005990/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Obec Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička č.p.163, 696 71 Blatnička  a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 17.06.2015, 

16. smlouva č.: 1040005990/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Libuše Minaříková, nar.17.01.1980, Blatnička č.p.145, 696 71 Blatnička  a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 09.07.2015, 

17. smlouva č.: 1040005990/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Markéta Dulová, nar.04.04.1971 a Dalibor Dula, nar.21.11.1961, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.111, 696 71 Blatnička  a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 07.07.2015, 

18. smlouva č.: 1040005990/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Jaroslav Minařík, nar.29.04.1940 a Helena Minaříková, nar.16.10.1944, oba trvale 



Č.j. MVNM/2143/2016 str. 19 

 

bytem Blatnička č.p.86, 696 71 Blatnička  a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

19. smlouva č.: 1040005990/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Marie Míšková, nar.04.02.1950, Blatnička č.p.9, 696 71 Blatnička  a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

20. smlouva č.: 1040005990/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Marek, nar.09.08.1974, Blatnička č.p.91, 696 71 Blatnička  a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

21. smlouva č.: 1040005990/007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Petr Čihák, nar.28.03.1970 a Vladimíra Čiháková, nar.12.01.1974, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.10, 696 71 Blatnička  a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 14.07.2015, 

22. smlouva č.: 1040005990/008 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Rostislav Němeček, nar.19.09.1988, 696 71 Blatnička č.p.32, 696 71 Blatnička  a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 03.07.2015, 

23. smlouva č.: 1040005990/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Jiří Kubica, nar.04.07.1965, 696 71 Blatnička č.p.12, 696 71 Blatnička  a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

24. smlouva č.: 1040005990/010 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Švrček, nar.10.10.1954, Chaloupky č.p.575, 698 01  Veselí nad Moravou a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 03.07.2015, 

25. smlouva č.: 1040005990/011 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Josef Hudeček, nar.01.03.1972, Petrov č.p.11, 696 65  Petrov, Jaroslav Hudeček, 
nar.03.08.1966, Blatnička č.p.65, 696 71  Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, 
a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 03.07.2015, 

26. smlouva č.: 1040005990/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Anna Juřenová, nar.11.07.1960, Blatnička č.p.14, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

27. smlouva č.: 1040005990/013 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Pavel Skřivánek, nar.10.09.1965 a Olga Skřivánková, nar.22.03.1966, oba trvale 
bytem Blatnička č.p.15, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 13.07.2015, 

28. smlouva č.: 1040005990/014 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Vítězslav Minařík, nar.07.11.1962, Blatnička č.p.75, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 14.07.2015, 

29. smlouva č.: 1040005990/015 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Jana Pekárková, nar.30.09.1944, Vančurova č.p.538/26, 741 01  Nový Jičín 1 a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 02.07.2015, 

30. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.121 na parc.č.st.84/2 v k.ú. Blatnička ze dne 23.05.2015: Regína Jahodová, nar.05.06.1973, 
Blatnička č.p.121, 696 71 Blatnička 

31. smlouva č.: 1040005990/016 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ludmila Šimčíková, nar.02.09.1956, 696 71 Blatnička č.p.2, 696 71 Blatnička a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

32. smlouva č.: 1040005990/017 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ing. Vojtěch Vašíček, nar.05.10.1961, Blatnička č.p.3, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 
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33. smlouva č.: 1040005990/018 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ludmila Hendrychová, nar.10.05.1955, Blatnička č.p.89, 696 71 Blatnička a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 14.07.2015, 

34. smlouva č.: 1040005990/019 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Pavla Minaříková, nar.22.03.1971, Blatnička č.p.125, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

35. smlouva č.: 1040005990/020 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Marie Kubicová, nar.08.06.1934, Blatnička č.p.4, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

36. smlouva č.: 1040005990/021 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Pavel Šimčík, nar.06.11.1967, Boršice u Blatnice č.p.327, 687 63  Boršice u Blatnice 
a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 02.07.2015, 

37. smlouva č.: 1040005990/022 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Luděk Frýdecký, nar.10.12.1964, Blatnička č.p.90, 696 71 Blatnička, Lenka 
Mikésková, nar.07.07.1973, Prostřední č.p.792, 687 25  Hluk a budoucím oprávněným: E.ON 
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 
14.08.2015, 

38. smlouva č.: 1040005990/023 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Pomykal, nar.01.11.1937 a Věra Pomykalová, nar.06.12.1939, Blatnička 
č.p.6, Blatnička, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

39. smlouva č.: 1040005990/024 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Mičulka, nar.11.06.1965, Blatnička č.p.22, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

40. smlouva č.: 1040005990/025 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 48842532, 696 71 
Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p.27, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 12.10.2015, 

41. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.75 na parc.č.st.48/2 v k.ú. Blatnička ze dne 09.07.2015: Vítězslav Minařík, nar.07.11.1962 a 
Eva Minaříková, nar.08.10.1969, oba trvale bytem Blatnička č.p.75, 696 71 Blatnička, 

42. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.16 na parc.č.st.47 v k.ú. Blatnička ze dne 23.05.2015: Miroslav Hudeček, nar.20.08.1950 a 
Jarmila Hudečková, nar.22.06.1950, oba trvale bytem Blatnička č.p.16, 696 71 Blatnička, 

43. smlouva č.: 1040005990/026 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Miroslav Prajza, nar.05.02.1967, Blatnička č.p.17, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 14.08.2015, 

44. smlouva č.: 1040005990/027 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Marek, nar.05.06.1951 a Marie Marková, nar.12.05.1955, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.67, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

45. smlouva č.: 1040005990/028 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Danuše Šáchová, nar.01.10.1955, Chaloupky č.p.581, 698 01  Veselí nad Moravou a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 03.07.2015, 

46. smlouva č.: 1040005990/029 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Vítězslav Minařík, nar.19.07.1976, Blatnička č.p.93, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

47. smlouva č.: 1040005990/030 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Oldřich Mičulka, nar.03.12.1941, Blatnička č.p.20, 696 71 Blatnička a budoucím 
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oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 11.07.2015, 

48. smlouva č.: 1040005990/031 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Václav Šeda, nar.09.11.1970, Blatnička č.p.97, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

49. smlouva č.: 1040005990/032 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Josef Matuška, nar.12.11.1956 a Hana Matušková, nar.06.03.1961, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.21, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

50. smlouva č.: 1040005990/033 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Jana Symerská, 06.02.1967 Nesyt č.p.3807, 695 01  Hodonín 1, Ing. Jaroslav 
Symerský, nar.13.10.1963, Pustiměřské Prusy č.p.67, 683 21  Pustiměř, Josef Symerský, 
nar.09.08.1937, 696 71 Blatnička č.p.116, 696 71 Blatnička, Petr Symerský, nar.19.05.1974, 
696 71 Blatnička č.p.116, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 14.07.2015, 

51. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.22 na parc.č.st.31/2 v k.ú. Blatnička ze dne 16.05.2015: Antonín Mičulka, nar.11.06.1965, 
Blatnička č.p.22, 696 71 Blatnička, 

52. smlouva č.: 1040005990/034 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ing. Marie Pavlincová, nar.27.06.1953, Javorník č.p. 72, 696 74  Velká nad Veličkou 
a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

53. smlouva č.: 1040005990/035 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Kamil Stašek, nar.23.10.1978 a Petra Stašková, nar.12.07.1977, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.23, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

54. smlouva č.: 1040005990/036 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: David Chovanec, nar.11.01.1976 a Mgr. Julie Chovancová, nar.30.02.1979, oba 
trvale bytem Blatnička č.p.24, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., 
IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

55. smlouva č.: 1040005990/037 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Karel Polášek, nar.22.12.1943 a Ludmila Polášková, nar.18.11.1946., oba trvale 
bytem Blatnička č.p.25, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

56. smlouva č.: 1040005990/038 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Petra Marková, nar.04.02.1971, Blatnička č.p.26, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

57. smlouva č.: 1040005990/039 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ing Pavel Hlavinka, nar.01.04.1958, Blatnička č.p.27, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

58. smlouva č.: 1040005990/040 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Václav Vaněk, nar.15.08.1971, Blatnička č.p.28, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

59. smlouva č.: 1040005990/041 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Irena Klimešová, nar.07.11.1959, Hutník č.p.1447, 698 01  Veselí nad Moravou, 
Veronika Minaříková, náměstí Osvoboditelů č.p.1365/4, Radotín, 153 00  Praha 5 a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 31.07.2015, 

60. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.30 na parc.č.st.14 v k.ú. Blatnička ze dne 06.05.2015: Marcela Šustková, nar.10.12.1976, 
Blatnička č.p.30, 696 71 Blatnička, 

61. smlouva č.: 1040005990/042 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: František Křivák, nar.26.06.1954, Leoše Janáčka č.p.53, 686 01  Uherské Hradiště 1 
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a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 05.10.2015, 

62. smlouva č.: 1040005990/043 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Rostislav Němeček, nar.22.02.1959 a Jitka Němečková, nar.20.10.1963, oba trvale 
bytem Blatnička č.p.32, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 03.07.2015, 

63. smlouva č.: 1040005990/044 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Patrik Šuránek, nar.08.10.1974 a Ing. Kateřina Šuránková, nar.11.12.1974, oba 
trvale bytem Blatnička č.p.95, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., 
IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 02.07.2015, 

64. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.33 na parc.č.st.5/3 v k.ú. Blatnička ze dne 06.05.2015: Patrik Šuránek, nar.08.10.1974 a Ing. 
Kateřina Šuránková, nar.11.12.1974, oba trvale bytem Blatnička č.p.95, 696 71 Blatnička, 

65. smlouva č.: 1040005990/045 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Jana Hučíková, nar.06.03.1987, Blatnička č.p.108, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

66. smlouva č.: 1040005990/046 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ing. Antonín Minařík, nar.03.10.1947, Blatnička č.p.161, 696 71 Blatnička a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 02.07.2015, 

67. smlouva č.: 1040005990/047 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Radim Minařík, nar.14.02.1983 a Denisa Minaříková, nar.11.10.1990, oba trvale 
bytem Blatnička č.p.169, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 14.08.2015, 

68. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.169 na parc.č.st.318 v k.ú. Blatnička ze dne 28.05.2015: Radim Minařík, nar.14.02.1983 a 
Denisa Minaříková, nar.11.10.1990, oba trvale bytem Blatnička č.p.169, 696 71 Blatnička, 

69. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro 
stavbu obchodu č.p.182 na parc.č.st.88/2 v k.ú. Blatnička ze dne 28.05.2015:  Radim  Minařík, 
nar.14.02.1983 a  Denisa Minaříková,  nar.11.10.1990,  oba  trvale bytem Blatnička č.p.169, 
696 71 Blatnička, 

70. smlouva č.: 1040005990/048 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Radim Minařík, nar.14.02.1983, Blatnička č.p.169, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 14.08.2015, 

71. smlouva č.: 1040005990/049 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ing. Petr Hruška, nar.27.01.1984, Blatnička č.p.160, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

72. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.126 na parc.č.st.221 v k.ú. Blatnička ze dne 06.05.2015: František Pančík, nar.04.09.1950, 
Blatnička č.p.126, 696 71 Blatnička, 

73. smlouva č.: 1040005990/050 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Miroslav Macek, nar.02.07.1935 a Marie Macková, nar.21.11.1939, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.144, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 02.07.2015, 

74. smlouva č.: 1040005990/051 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Martina Konečná (roz.Pinkavová), nar.03.09.1980, Blatnička č.p.118, 696 71 
Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 11.07.2015, 

75. smlouva č.: 1040005990/052 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Miroslav Minařík, nar.28.10.1977, Blatnička č.p.41, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

76. smlouva č.: 1040005990/054 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Ing. Jana Vašíčková, nar.17.02.1965, Blatnička č.p.3, 696 71 Blatnička a budoucím 
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oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

77. smlouva č.: 1040005990/055 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Soňa Kostihová, nar.05.08.1983, Chaloupky č.p.582, 698 01  Veselí nad Moravou, 
Martin Martykán, nar.30.10.1990, Komenského č.p.567, 696 62  Strážnice a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 03.07.2015, 

78. smlouva č.: 1040005990/056 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Vašíček, nar.06.06.1953, Blatnička č.p.158, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 30.06.2015, 

79. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro 
stavbu kotelny bez č.p./č.e. na parc.č.st.309/1 v k.ú. Blatnička ze dne 06.05.2015: František 
Janás, nar.18.04.1970, Blatnička č.p.100, 696 71 Blatnička, 

80. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi budoucím 
obtíženým: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové (smlouva č.: 957/94/2015) a budoucím oprávněným: E.ON 
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice (smlouva č.: 
1040005990/057)  ze dne 26.10.2015, 

81. smlouva č.: 1040005990/058 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Milan Masařík, nar.12.10.1971, Hlavní č.p.569, 687 25  Hluk a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 03.07.2015, 

82. smlouva č.: 1040005990/059 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Marek Šurýn, nar.03.04.1974, Divišovská č.p.2310/7, Chodov, 149 00  Praha 4, 
Marie Voborníková, nar.06.12.1971, Podvinný mlýn č.p.2134/17, Libeň, 190 00  Praha 9 a 
budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  
České Budějovice ze dne 11.07.2015, 

83. smlouva č.: 1040005990/060 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Josef Minařík, nar.03.01.1990, Blatnička č.p.171, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

84. smlouva č.: 1040005990/061 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Jan Kubica, nar.03.05.1938, Blatnička č.p.70, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

85. smlouva č.: 1040005990/062 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Bohumil Salák, nar.31.05.1951 a Marie Saláková, nar.07.08.1952, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.124, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 02.07.2015, 

86. smlouva č.: 1040005990/063 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Marie Mašová, nar.13.01.1945, Blatnička č.p.69, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

87. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.68 na parc.č.st.101 v k.ú. Blatnička ze dne 18.05.2015: Zdeněk Prajza, nar.07.10.1964, 
Blatnička č.p.166, 696 71 Blatnička, 

88. smlouva č.: 1040005990/064 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Antonín Marek, nar.05.06.1951 a Marie Marková, nar.12.05.1955, oba trvale bytem 
Blatnička č.p.67, 696 71 Blatnička a budoucím oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice ze dne 30.06.2015, 

89. smlouva č.: 1040005990/065 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím 
povinným: Cyril Minařík, nar.19.05.1965, Blatnička č.p.64, 696 71 Blatnička a budoucím 
oprávněným: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České 
Budějovice ze dne 02.07.2015, 

90. nesouhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro 
RD č.p.164 na parc.č.st.305/1 v k.ú. Blatnička ze dne 16.05.2015: Josef Marek, nar.07.02.1950, 
696 71 Blatnička č.p.164, 696 71 Blatnička, 
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91. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 

č.p.106 na parc.č.st.191 v k.ú. Blatnička ze dne 16.05.2015: Vladimír Hnátek, nar.08.07.1948, 
696 71 Blatnička č.p.106, 696 71 Blatnička, 

92. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro 
stavbu ubytovacího zařízení č.p.195 na parc.č.st.261 v k.ú. Blatnička ze dne 18.05.2015: Ing. 
Tomáš Staněk, nar.09.05.1967, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21, 

93. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.147 na parc.č.st.307 v k.ú. Blatnička ze dne 16.05.2015: Josef Hrabal, nar.03.04.1948 a 
Marie Hrabalová, nar.20.01.1950, oba trvale bytem Blatnička č.p.147, 696 71 Blatnička, 

94. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.37 na parc.č.st.167 v k.ú. Blatnička ze dne 16.05.2015: Josef Hrabal, nar.03.04.1948 a Marie 
Hrabalová, nar.20.01.1950, oba trvale bytem Blatnička č.p.147, 696 71 Blatnička, 

95. souhlas s navrhovanou obnovou distribuční sítě NN a s rekonstrukcí domovní přípojky NN pro RD 
č.p.37 na parc.č.st.167 v k.ú. Blatnička ze dne 16.05.2015: Josefa Škodáková, nar.10.03.1936, 
Boršice u Blatnice č.p.315, 687 63  Boršice u Blatnice. 

 
 
Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona jsou : 

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice – žadatel 

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn : 
Obec Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička č.p.163, 696 71 Blatnička 

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn : 
Obec Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička č.p.163, 696 71 Blatnička 
Libuše Minaříková, nar.17.01.1980, Blatnička č.p.145, 696 71 Blatnička 
Markéta Dulová, nar.04.04.1971, Blatnička č.p.111, 696 71 Blatnička 
Dalibor Dula, nar.21.11.1961, Blatnička č.p.111, 696 71 Blatnička 
Jaroslav Minařík, nar.29.04.1940, Blatnička č.p.86, 696 71 Blatnička 
Helena Minaříková, nar.16.10.1944, Blatnička č.p.86, 696 71 Blatnička 
Marie Míšková, nar.04.02.1950, Blatnička č.p.9, 696 71 Blatnička 
Antonín Marek, nar.09.08.1974, Blatnička č.p.91, 696 71 Blatnička 
Petr Čihák, nar.28.03.1970, Blatnička č.p.10, 696 71 Blatnička 
Vladimíra Čiháková, nar.12.01.1974, Blatnička č.p.10, 696 71 Blatnička 
Rostislav Němeček, nar.19.09.1988, Blatnička č.p.32, 696 71 Blatnička 
Jiří Kubica, nar.04.07.1965, Blatnička č.p.12, 696 71 Blatnička 
Antonín Švrček, nar.10.10.1954, Chaloupky č.p.575, 698 01  Veselí nad Moravou 
Josef Hudeček, nar.01.03.1972, Petrov č.p.11, 696 65  Petrov 
Jaroslav Hudeček, nar.03.08.1966, Blatnička č.p.65, 696 71 Blatnička 
Anna Juřenová, nar.11.07.1960, Blatnička č.p.14, 696 71 Blatnička 
Olga Skřivánková, nar.22.03.1966, Blatnička č.p.15, 696 71 Blatnička 
Pavel Skřivánek, nar.10.09.1965, Blatnička č.p.15, 696 71 Blatnička 
Jana Pekárková, nar.30.09.1944, Vančurova č.p.538/26, 741 01  Nový Jičín 1 
Regína Jahodová, nar.05.06.1973, Blatnička č.p.121, 696 71 Blatnička 
Ludmila Šimčíková, nar.02.09.1956, Blatnička č.p.2, 696 71 Blatnička 
Ing. Vojtěch Vašíček, nar.05.10.1961, Blatnička č.p.3, 696 71 Blatnička 
Ludmila Hendrychová, nar.10.05.1955, Blatnička č.p.89, 696 71 Blatnička 
Marie Kubicová, nar.08.06.1934, Blatnička č.p.4, 696 71 Blatnička 
Pavel Šimčík, nar.06.11.1967, Boršice u Blatnice č.p.327, 687 63  Boršice u Blatnice 
Lenka Mikésková, nar.07.07.1973, Prostřední č.p.792, 687 25  Hluk 
Luděk Frýdecký, nar.10.12.1964, Blatnička č.p.90, 696 71 Blatnička 
Antonín Pomykal, nar.01.11.1937, Blatnička č.p.6, 696 71 Blatnička 
Věra Pomykalová, nar.06.12.1939, Blatnička č.p.6, 696 71 Blatnička 
Antonín Mičulka, nar.11.06.1965, Blatnička č.p.22, 696 71 Blatnička 
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 48842532, Blatnice pod Svatým 
Antonínkem č.p.27, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 
Vítězslav Minařík, nar.07.11.1962, Blatnička č.p.75, 696 71 Blatnička 
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Eva Minaříková, nar.08.10.1969, Blatnička č.p.75, 696 71 Blatnička 
Miroslav Hudeček, nar.20.08.1950, Blatnička č.p.16, 696 71 Blatnička 
Jarmila Hudečková, nar.22.06.1950, Blatnička č.p.16, 696 71 Blatnička 
Miroslav Prajza, nar.05.02.1967, Blatnička č.p.17, 696 71 Blatnička 
Danuše Šáchová, nar.01.10.1955, Chaloupky č.p.581, 698 01  Veselí nad Moravou 
Vítězslav Minařík, nar.19.07.1976, Blatnička č.p.93, 696 71 Blatnička 
Oldřich Mičulka, nar.03.12.1941, Blatnička č.p.20, 696 71 Blatnička 
Václav Šeda, nar.09.11.1970, Blatnička č.p.97, 696 71 Blatnička 
Josef Matuška, nar.12.11.1956, Blatnička č.p.21, 696 71 Blatnička 
Hana Matušková, nar.06.03.1961, Blatnička č.p.21, 696 71 Blatnička 
Jana Symerská, 06.02.1967 Nesyt č.p.3807, 695 01  Hodonín 1 
Ing. Jaroslav Symerský, nar.13.10.1963, Pustiměřské Prusy č.p.67, 683 21  Pustiměř 
Josef Symerský, nar.09.08.1937, Blatnička č.p.116, 696 71 Blatnička 
Petr Symerský, nar.19.05.1974, Blatnička č.p.116, 696 71 Blatnička 
Ing. Marie Pavlincová, nar.27.06.1953, Javorník č.p. 72, 696 74  Velká nad Veličkou 
Kamil Stašek, nar.23.10.1978, Blatnička č.p.23, 696 71 Blatnička 
Petra Stašková, nar.12.07.1977, Blatnička č.p.23, 696 71 Blatnička 
David Chovanec, nar.11.01.1976, Blatnička č.p.24, 696 71 Blatnička 
Mgr. Julie Chovancová, nar.30.02.1979, Blatnička č.p.24, 696 71 Blatnička 
Karel Polášek, nar.22.12.1943, Blatnička č.p.25, 696 71 Blatnička 
Ludmila Polášková, nar.18.11.1946, Blatnička č.p.25, 696 71 Blatnička 
Petra Marková, nar.04.02.1971, Blatnička č.p.26, 696 71 Blatnička 
Ing Pavel Hlavinka, nar.01.04.1958, Blatnička č.p.27, 696 71 Blatnička 
Václav Vaněk, nar.15.08.1971, Blatnička č.p.28, 696 71 Blatnička 
Irena Klimešová, nar.07.11.1959, Hutník č.p.1447, 698 01  Veselí nad Moravou 
Veronika Minaříková, náměstí Osvoboditelů č.p.1365/4, Radotín, 153 00  Praha 5 
Marcela Šustková, nar.10.12.1976, Blatnička č.p.30, 696 71 Blatnička 
František Křivák, nar.26.06.1954, Leoše Janáčka č.p.53, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Rostislav Němeček, nar.22.02.1959, Blatnička č.p.32, 696 71 Blatnička 
Jitka Němečková, nar.20.10.1963, Blatnička č.p.32, 696 71 Blatnička 
Patrik Šuránek, nar.08.10.1974, Blatnička č.p.95, 696 71 Blatnička 
Ing. Kateřina Šuránková, nar.11.12.1974, Blatnička č.p.95, 696 71 Blatnička 
Jana Hučíková, nar.06.03.1987, Blatnička č.p.108, 696 71 Blatnička 
Ing. Antonín Minařík, nar.03.10.1947, Blatnička č.p.161, 696 71 Blatnička 
Radim Minařík, nar.14.02.1983, Blatnička č.p.169, 696 71 Blatnička 
Denisa Minaříková, nar.11.10.1990, Blatnička č.p.169, 696 71 Blatnička 
Ing. Petr Hruška, nar.27.01.1984, Blatnička č.p.160, 696 71 Blatnička 
František Pančík, nar.04.09.1950, Blatnička č.p.126, 696 71 Blatnička 
Ludmila Pančíková, nar.27.02.1951, Blatnička č.p.126, 696 71 Blatnička 
Marie Macková, nar.21.11.1939, Blatnička č.p.144, 696 71 Blatnička 
Miroslav Macek, nar.02.07.1935, Blatnička č.p.144, 696 71 Blatnička 
Martina Konečná, nar.03.09.1980, Blatnička č.p.118, 696 71 Blatnička 
Miroslav Minařík, nar.28.10.1977, Blatnička č.p.41, 696 71 Blatnička 
Ludmila Křiváková, nar.28.10.1977, Blatnička č.p.166, 696 71 Blatnička 
Ing. Jana Vašíčková, nar.17.02.1965, Blatnička č.p.3, 696 71 Blatnička 
Soňa Kostihová, nar.05.08.1983, Chaloupky č.p.582, 698 01  Veselí nad Moravou 
Martin Martykán, nar.30.10.1990, Komenského č.p.567, 696 62  Strážnice 
Antonín Vašíček, nar.06.06.1953, Blatnička č.p.158, 696 71 Blatnička 
František Janás, nar.18.04.1970, Blatnička č.p.100, 696 71 Blatnička 
Česká republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu :   Lesy České republiky, s.p., 
IČ:42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
Milan Masařík, nar.12.10.1971, Hlavní č.p.569, 687 25  Hluk 
Marie Voborníková, nar.06.12.1971, Podvinný mlýn č.p.2134/17, Libeň, 190 00  Praha 9 
Marek Šurýn, nar.03.04.1974, Divišovská č.p.2310/7, Chodov, 149 00  Praha 4 
Josef Minařík, nar.03.01.1990, 696 71 Blatnička č.p.171 
Jan Kubica, nar.03.05.1938, 696 71 Blatnička č.p.70 
Bohumil Salák, nar.31.05.1951, Blatnička č.p.124, 696 71 Blatnička 
Marie Saláková, nar.07.08.1952, Blatnička č.p.124, 696 71 Blatnička 
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Marie Mašová, nar.13.01.1945, Blatnička č.p.69, 696 71 Blatnička 
Zdeněk Prajza, nar.07.10.1964, Blatnička č.p.166, 696 71 Blatnička 
Antonín Marek, nar.05.06.1951, Blatnička č.p.67, 696 71 Blatnička 
Marie Marková, nar.12.05.1955, Blatnička č.p.67, 696 71 Blatnička 
Cyril Minařík, nar.19.05.1965, Blatnička č.p.64, 696 71 Blatnička 
Josef Marek, nar.07.02.1950, Blatnička č.p.164, 696 71 Blatnička 
Anežka Marková, nar.25.12.1951, Blatnička č.p.164, 696 71 Blatnička 
Stanislav Hruška, nar.26.08.1957, Blatnička č.p.44, 696 71 Blatnička 
Jarmila Hrušková, nar.26.01.1958, Blatnička č.p.44, 696 71 Blatnička 
Vladimír Hnátek, nar.08.07.1948, Blatnička č.p.106, 696 71 Blatnička 
Ing. Tomáš Staněk, nar.09.05.1967, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21 
Mgr. Ivana Staňková, nar. 22.10.1972, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21 
Josef Hrabal, nar.03.04.1948, Blatnička č.p.147, 696 71 Blatnička 
Marie Hrabalová, nar.20.01.1950, Blatnička č.p.147, 696 71 Blatnička 
Josefa Škodáková, nar.10.03.1936, Boršice u Blatnice č.p.315, 687 63  Boršice u Blatnice 
Pavla Minaříková, nar.22.03.1971, Blatnička č.p.125, 696 71 Blatnička 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,  IČ: 49241397,  Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 
00 Praha 10 – zástavní právo smluvní 
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 
00 Praha 3 – zástavní právo smluvní 
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969/33, Staré město, 110 00 Praha 1 – zástavní 
právo smluvní 
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČ: 26747154, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 – 
zástavní právo smluvní 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3 – 
zástavní právo smluvní 
Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 26080222, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 
České Budějovice 1 – zástavní právo smluvní 
Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 – zástavní právo 
smluvní 
Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 – zástavní právo 
smluvní 
majitel a správce dopravní a technické infrastruktury : 
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo jiných věcných práv : 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : 
st. p. 48/1, 107/1, 108, 149/1, 156/1, 196, 244/1, 325/1, parc. č. 2/3, 2/7, 2/12, 5, 85/1, 2050/6, 
2050/80, 2050/81, 2050/84, 2050/116, 2769, 3884 v katastrálním území Blatnička 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám : 
Blatnička č.p.75, č.p.65, č.p.47, č.p.44, č.p.151 a č.p.170 
majitelé a správci technické infrastruktury : 
Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, 
RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 
 
Po přezkoumání předložených dokladů a podkladů  jednotlivě, i v jejich vzájemných souvislostech, 
a z  důkazů opatřených úřední činností v průběhu územního řízení stavební úřad zjistil, že návrhu 
na umístění stavby lze vyhovět v tom rozsahu v jakém je žádáno a proto rozhodl, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Při  dodržení  
podmínek  ve  výroku  územního rozhodnutí nebude projektová dokumentace k provedení stavby 
v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a realizací stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy 
ani  nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků : 
– Uplatněným námitkám a požadavkům účastníků řízení bylo vyhověno a jsou uvedeny ve výroku 

rozhodnutí. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : 
– Bez připomínek. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : 
– Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
prostřednictvím oddělení stavebního úřadu Městského úřadu Veselí nad Moravou. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby 
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 

                                                                        Ing. Vítězslav Petřík, v.r. 
otisk úředního razítka                                                                           vedoucí odboru Stavební úřad                            
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení :   Vít Břečka 

 

 

Příloha :   kopie výkresu koordinační situace v KN – I. až. 6.část 
 
 
 
Poplatek : 
Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) 
ve výši 20000 Kč byl zaplacen byl zaplacen na účet Města Veselí nad Moravou dne 02.02.2016. 
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Obdrží v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád : 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 SZ a dotčené orgány obdrží do vlastních rukou : 
1. Ing. Aleš Lovecký, Smetanova č.p.1540, 696 62  Strážnice zastupující E.ON Distribuce, a.s. 
2. Obec Blatnička, IDDS: 4qabmnf s žádostí o vyvěšení na úřední desce 
dotčené správní úřady 
3. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování 
4. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ a ostatní obdrží veřejnou vyhláškou : 
5. Libuše Minaříková, Blatnička č.p.145, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

6. Markéta Dulová, Blatnička č.p.111, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

7. Dalibor Dula, Blatnička č.p.111, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

8. Jaroslav Minařík, Blatnička č.p.86, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

9. Helena Minaříková, Blatnička č.p.86, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

10. Marie Míšková, Blatnička č.p.9, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

11. Antonín Marek, Blatnička č.p.91, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

12. Petr Čihák, Blatnička č.p.10, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

13. Vladimíra Čiháková, Blatnička č.p.10, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

14. Rostislav Němeček, Blatnička č.p.32, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

15. Jiří Kubica, Blatnička č.p.12, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

16. Antonín Švrček, Chaloupky č.p.575, 698 01  Veselí nad Moravou 

17. Josef Hudeček, Petrov č.p.11, 696 65  Petrov u Hodonína 

18. Jaroslav Hudeček, Blatnička č.p.65, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

19. Anna Juřenová, Blatnička č.p.14, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

20. Olga Skřivánková, Blatnička č.p.15, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

21. Pavel Skřivánek, Blatnička č.p.15, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

22. Jana Pekárková, Vančurova č.p.538/26, 741 01  Nový Jičín 1 

23. Regína Jahodová, Blatnička č.p.121, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

24. Ludmila Šimčíková, Blatnička č.p.2, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

25. Ing. Vojtěch Vašíček, Blatnička č.p.3, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

26. Ludmila Hendrychová, Blatnička č.p.89, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

27. Marie Kubicová, Blatnička č.p.4, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

28. Pavel Šimčík, Boršice u Blatnice č.p.327, 687 63  Boršice u Blatnice 

29. Lenka Mikésková, Prostřední č.p.792, 687 25  Hluk 

30. Luděk Frýdecký, Blatnička č.p.90, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

31. Antonín Pomykal, Blatnička č.p.6, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

32. Věra Pomykalová, Blatnička č.p.6, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

33. Antonín Mičulka, Blatnička č.p.22, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

34. Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 27  
35. Vítězslav Minařík, Blatnička č.p.75, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

36. Eva Minaříková, Blatnička č.p.75, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

37. Miroslav Hudeček, Blatnička č.p.16, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

38. Jarmila Hudečková, Blatnička č.p.16, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

39. Miroslav Prajza, Blatnička č.p.17, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

40. Danuše Šáchová, Chaloupky č.p.581, 698 01  Veselí nad Moravou 

41. Vítězslav Minařík, Blatnička č.p.93, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

42. Oldřich Mičulka, Blatnička č.p.20, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

43. Václav Šeda, Blatnička č.p.97, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

44. Josef Matuška, Blatnička č.p.21, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

45. Hana Matušková, Blatnička č.p.21, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

46. Jana Symerská, Nesyt č.p.3807, 695 01  Hodonín 1 

47. Ing. Jaroslav Symerský, Pustiměřské Prusy č.p.67, 683 21  Pustiměř 

48. Josef Symerský, Blatnička č.p.116, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

49. Petr Symerský, Blatnička č.p.116, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

50. Ing. Marie Pavlincová, Javorník č.p.72, 696 74  Velká nad Veličkou 

51. Kamil Stašek, Blatnička č.p.23, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

52. Petra Stašková, Blatnička č.p.23, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 
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53. David Chovanec, Blatnička č.p.24, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

54. Mgr. Julie Chovancová, Blatnička č.p.24, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

55. Karel Polášek, Blatnička č.p.25, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

56. Ludmila Polášková, Blatnička č.p.25, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

57. Petra Marková, Blatnička č.p.26, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

58. Ing Pavel Hlavinka, Blatnička č.p.27, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

59. Václav Vaněk, Blatnička č.p.28, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

60. Irena Klimešová, Hutník č.p.1447, 698 01  Veselí nad Moravou 

61. Veronika Minaříková, náměstí Osvoboditelů č.p.1365/4, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 

62. Marcela Šustková, Blatnička č.p.30, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

63. František Křivák, Leoše Janáčka č.p.53, 686 01  Uherské Hradiště 1 

64. Rostislav Němeček, Blatnička č.p.32, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

65. Jitka Němečková, Blatnička č.p.32, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

66. Patrik Šuránek, Blatnička č.p.95, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

67. Ing. Kateřina Šuránková, Blatnička č.p.95, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

68. Jana Hučíková, Blatnička č.p.108, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

69. Ing. Antonín Minařík, Blatnička č.p.161, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

70. Radim Minařík, Blatnička č.p.169, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

71. Denisa Minaříková, Blatnička č.p.169, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

72. Ing. Petr Hruška, Blatnička č.p.160, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

73. František Pančík, Blatnička č.p.126, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

74. Ludmila Pančíková, Blatnička č.p.126, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

75. Marie Macková, Blatnička č.p.144, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

76. Miroslav Macek, Blatnička č.p.144, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

77. Martina Konečná, Blatnička č.p. 118, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

78. Miroslav Minařík, Blatnička č.p.41, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

79. Ludmila Křiváková, Blatnička č.p.166, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

80. Jana Vašíčková, Blatnička č.p.3, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

81. Soňa Kostihová, Chaloupky č.p.582, 698 01  Veselí nad Moravou 

82. Martin Martykán, Komenského č.p.567, 696 62  Strážnice 

83. Antonín Vašíček, Blatnička č.p.158, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

84. František Janás, Blatnička č.p.100, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

85. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn 

86. Milan Masařík, Hlavní č.p.569, 687 25  Hluk 

87. Marie Voborníková, Podvinný mlýn č.p.2134/17, 190 00  Praha 9-Libeň 

88. Marek Šurýn, Divišovská č.p.2310/7, Chodov, 149 00  Praha 415 

89. Josef Minařík, Blatnička č.p.171, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

90. Jan Kubica, Blatnička č.p.70, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

91. Bohumil Salák, Blatnička č.p.124, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

92. Marie Saláková, Blatnička č.p.124, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

93. Marie Mašová, Blatnička č.p.69, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

94. Zdeněk Prajza, Blatnička č.p.166, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

95. Antonín Marek, Blatnička č.p.67, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

96. Marie Marková, Blatnička č.p.67, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

97. Cyril Minařík, Blatnička č.p.64, 696 71  Blatnice p.Sv.Antonínkem 

98. Josef Marek, Blatnička č.p.164, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

99. Anežka Marková, Blatnička č.p.164, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

100. Stanislav Hruška, Blatnička č.p.44, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

101. Jarmila Hrušková, Blatnička č.p.44, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

102. Vladimír Hnátek, Blatnička č.p.106, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

103. Ing. Tomáš Staněk, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

104. Mgr. Ivana Staňková, Ovčírna č.p.2020/8, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

105. Josef Hrabal, Blatnička č.p.147, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

106. Marie Hrabalová, Blatnička č.p.147, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

107. Josefa Škodáková, Boršice u Blatnice č.p.315, 687 63  Boršice u Blatnice 

108. Pavla Minaříková, Blatnička č.p.125, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

109. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw 

110. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice IDDS: 3534cwz 
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111. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt 

112. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín, IDDS: a2pgx2s 

113. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t 

114. Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, IDDS: 5azegu5 

115. Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IDDS: vjtg3cb 

116. Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 00 Praha 3, IDDS: f6qr5pb 

117. Oberbank AG pobočka Česká republika, nám Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IDDS: 9k7ddf7 

118. Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, IDDS: 4ktes4w 

119. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, IDDS: ukmjjq2 

120. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha 3, IDDS: b7dgfvj 
121. Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IDDS: skzfs6u 

  
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ obdrží veřejnou vyhláškou : 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : 
parc.č.st.48/1, 107/1, 108, 149/1, 156/1, 196, 244/1, 325/1, parc.č.2/3, 2/7, 2/12, 5, 85/1, 
2050/6, 2050/80, 2050/81, 2050/84, 2050/116, 2769, 3884 v katastrálním území Blatnička 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám : 
Blatnička č.p.75, č.p.65, č.p.47, č.p.44, č.p.151 a č.p.170 

 
 
 
 

 
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad  
Moravou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
adrese  www.veseli-nad-moravou.cz 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………………………………… 
                          Datum, razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
Sňato dne: ………………………………………………… 

                    Datum, razítko a podpis  oprávněné osoby 
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