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E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zast. na 

zákl. plné moci společností:  

ELQA, s.r.o., IČ 49977121, Blanenská 1856, 664 71 Kuřim, zast. na zákl. plné moci: 

Ivan Vávra, IČ 62117866, projektová činnost ve výstavbě, provozovna: Kabel – Projekt, 

Řípská 1310/11e, 627 00  Brno – Přízřenice, DS:_edrvmsw 

 

 
 
 

Veřejná  vyhláška 

OZNÁMENÍ  
 

Oznámení zahájení územního řízení  

 

 

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zast. na zákl. 

plné moci společností ELQA, s.r.o., IČ 49977121, Blanenská 1856, 664 71 Kuřim, zast. na zákl. plné 

moci: Ivan Vávra, IČ 62117866, projektová činnost ve výstavbě, provozovna: Kabel – Projekt, 

Řípská 1310/11e, 627 00  Brno – Přízřenice, DS:_edrvmsw (dále jen „žadatel“), podala dne 

13.12.2019 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby:  
 

1040010952 – Braníškov, st. úprava NN. Stavba bude probíhat v celé obci Braníškov. 

Jedná se o stavební úpravu a rozšíření stávajících rozvodů distribuční sítě NN a VN E.ON formou 

pokládky nových kabelů, kabelového příslušenství a stavby nové kioskové trafostanice. Současně 

bude obnovena část dosluhujícího venkovního vedení NN v obci v původních pozicích – není řešeno 

Územním řízením. Stavba je v souladu s platným energetickým zákonem č. 458/ 2000 Sb. a je 

investiční akcí provozovatele distribuční soustavy E.ON a.s.  

Bude položeno cca 2630m nových zemních kabelů (nové kabelové vedení NN-0,4kV, VN-22kV) a 

umístěna trafostanice. VN přívodní vedení do nové trafostanice UKL 3024L bude napojeno z linky 

č.33 o.Pávov p.Braníškov Obec z rekonstruovaného sloupu VN č. 2, kde bude proveden nový 

odpínaný kabelový svod z venkovního vedení do zemního. Dále bude od trafostanice proveden nový 

zemní rozvod v určených částech obce, který nahradí dosluhující venkovní vedení rozvodu napěťové 

hladiny NN.  

Souběžně s výměnou venkovního vedení distribuční sítě NN za kabelové do země bude prováděno 

u dotčených domů, kterých se to týká, přepojování na zemní kabelové rozvody. Z nově instalovaných 

přípojkových skříní bude provedeno propojení do stávajících elektroměrů dotčených objektů (nové 

HDV). 

Demontované nadzemní vedení NN bude odstraněno včetně nevyhovujících podpěrných bodů, 

závěsných přípojek a pojistkových skříní umístěných na fasádách jednotlivých objektů. 

Demontované staré venkovní vedení včetně všech komponent a ostatních zařízení bude ekologicky  
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zlikvidováno. 
 

Právní základ nároku na vydání územního rozhodnutí na předmětnou stavbu: 

Podle ustanovení §2 odst. 2 a §3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném 

znění se distribuce elektřiny a distribuce plynu uskutečňuje ve veřejném zájmu. Distribuční soustavou 

je pak vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 

110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 

kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území 

České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční 

soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Stavba žadatele je 

tedy v souladu s ustanoveními energetického zákona součástí distribuční soustavy. 

Ve smyslu ustanovení §25 odst. 4 citovaného zákona se vztahuje k distribuční soustavě povinnost 

provozovatele distribuční soustavy zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její 

části, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, 

že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky 

pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá 

příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o 

zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 

Pro provádění stavby, která je součástí distribuční soustavy, lze vlastnické právo či jiné věcné právo 

k pozemku či stavbě, vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění – zákon č. 184/2006 Sb. ve znění úpravy 

č. 405/2012 Sb. s účinností od 1. února 2013. 

Na stavbu žadatele se vztahuje ustanovení §103 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, tzn. že se jedná o stavbu, která nepožaduje 

provedení stavebního řízení a veřejnoprávní povolovací proces končí vydáním územního rozhodnutí 

(popř. územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou). 

Stavební úřad je vázán žádostí podanou stavebníkem. Tato žádost pak musí být v souladu 

s dokumentací předloženou žadatelem. Smyslem správního řízení je pak rozhodnout o věci, která je 

předmětem řízení. Ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s. byla podána žádost o vydání územního 

rozhodnutí, kdy podklady a projektová dokumentace poskytovaly dostatečný a zákonem vyžadovaný 

podklad pro posouzení navrhované stavby a následně pro vydání napadeného územního rozhodnutí. 

Ustanovení §86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stanoví, že k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí žadatel připojí doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o 

právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn. Dle téhož ustanovení odst. 3 pak platí, že jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu 

nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich 

vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit. 

Není podstatné, zda stavba náležící do distribuční soustavy je v územně plánovací dokumentaci 

označena jako veřejně prospěšná stavba či nikoliv, neboť veřejný zájem je vymezen jiným 

veřejnoprávním předpisem, tj. energetickým zákonem, stejně jako deklarování možnosti potřebné 

oprávnění k pozemku nebo ke stavbě vyvlastnit právě pro účely zřízení, umístění a provozování 

distribuční soustavy. Stavební zákon ve svém ustanovení §86 odst. 3 upravuje možnost vydání 

územního rozhodnutí, je-li zde dána možnost pozemek nebo stavbu vyvlastnit, a to nikoliv pouze, dle 

a v rozsahu stavebního zákona, ale každého jiného veřejnoprávního předpisu, který tuto variantu 

vymezí a předpokládá, což je právě i případ energetického zákona pro stavbu distribuční soustavy.  
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Dle současné platné legislativy je územní rozhodnutí pro stavbu žadatele jako provozovatele 

distribuční soustavy možné vydat bez prokázání věcněprávního vztahu k dotčeným nemovitostem 

(§86 odst. 3 stavebního zákona), přičemž pravomocné územní rozhodnutí je předpokladem pro 

následné vyvlastnění.  

Existence pravomocného územního rozhodnutí je pak jedním z nutných předpokladů pro realizaci 

konkrétního záměru na cizí nemovitosti a podmínkou pro zahájení vyvlastňovacího řízení ve smyslu 

ustanovení §18 zákona č. 184/2006Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. 

Účelem stavby je zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadované kvalitě a 

součastně zajistit hospodárnost vynakládaných prostředků. 
 

Parc. čísla dotčených pozemků:  

490/1, 490/2, 680/1, 679, 33, 30/1, 32, 294/2, 569, 568, 285/1, 96/4, 101/2, 294/1, 92, 281, 280, 96/2, 

96/1, 471, 470, 468, 467, 199/4, 177/1, 47, 191, 176/2, 179/2, 179/3, 179/1, 199/5, 180/1, 111, 101/1, 

96/3, 98, 7, 174, 26, 27, 28, 37, 45, 265, 580/1, 450, dotčené parcely ve vlastnictví obce Braníškov: 

305, 685/4, 684/1, 677, 81/1, 204/10, 90, 662, 89, 102, 286, 96/5, 287/1, 290/1, 449, 101/5, 8, 34/1, 

29, 553, 282/2, 282/1, 300/1, 77/1, 77/4, 81/3, 81/1. Pozemky dotčené jen ochranným pásmem: 

304, 681/1, 681/6, 466/2, 469, 685/4, 686/3, 197, 198, 178/2, 178/1, 171, 172, 204/22, 204/21, 

204/20, 204/3, 204/24, 164, 132, 133, 131, 115, 113, 108, 285/2, 96/6, 95/2, 72/7, 167, 169, 153, 

156, 177/2, 176/4, 173, 175, 11/1, 2, 3, 570, 263/3 
 

Stavba přímo souvisí se stavbou: „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Braníškov“, jejímž 

investorem je obec Braníškov Předpokládá se, že obě stavby budou budovány současně především 

z důvodu společné pokládky E.ON a V.O. kabelů ve stejných trasách. Předložený projekt je s touto 

stavbou společně projednáván a koordinován. 
 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad Městského úřadu Veverská Bítýška, 

jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 87 odst. 

1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení. Zároveň stavební úřad upouští od ústního 

jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru. 
                

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout do 15ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení (shlédnutí 

na vývěsce) na stavebním úřadě Městského úřadu Veverská Bítýška /návštěvní dny - pondělí, středa 

8.00-12.00, 13.00-17.00 hod./. Účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska uplatnit do 15ti dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li 

se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Dle §89 odst. 

2,3,4 stavebního zákona - k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 

při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k 

námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním 

řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení 

podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 

jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního  
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předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

 
      

                                                                                                
Ing. arch. Klára Miková 

                                                                  samostatný odborný pracovník stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: 

Obec Braníškov 

MěÚ Tišnov OŽP, OD 

SUS JmK 

Lesy ČR, s.p., Černá Hora 

Lesy města Brna, a.s. 

KHS JmK 

GridServices, s.r.o. 

CETIN a.s. 

Vodárenská akciová společnost, a.s. 

Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková 
 

Neshyba Jiří Ing., č. p. 74, 66471 Braníškov  

Neshybová Monika Ing., č. p. 74, 66471 Braníškov 

Horák Josef, č. p. 63, 66471 Braníškov 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 

Praha 2 

Pokorný Josef Ing., č. p. 71, 66471 Braníškov 

Horáková Eva, č. p. 63, 66471 Braníškov 

Daněk Jan, Zahradníkova 928/15, Veveří, 60200 Brno  

Daňková Miroslava, Zahradníkova 928/15, Veveří, 60200 Brno 

Chaloupková Ilona Ing., č. p. 35, 66471 Lažánky 

Drábková Alena Ing., Škroupova 2451/10, Židenice, 63600 Brno  

Dvořáková Dagmar Ing., č. p. 36, 66602 Štěpánovice  

Kadlec Lubomír Ing., Ukrajinská 547/23, Bohunice, 62500 Brno  

Paskerová Renata, č. p. 202, 66471 Lažánky 

Staník Zdeněk Ing., Atriová 373/29a, Ivanovice, 62100 Brno 

Obec Braníškov, č. p. 41, 66471 Braníškov 

Ustohal Petr PhDr., č. p. 58, 66471 Braníškov 

Palkovičová Jiřina, Koutného 2270/5, Líšeň, 62800 Brno 

Vlček Milan, č. p. 37, 66471 Braníškov 

Vlčková Helena, č. p. 37, 66471 Braníškov 

Vlček Ludvík, č. p. 64, 66471 Braníškov 

Halala Josef, č. p. 56, 66471 Braníškov 

Halalová Marie, č. p. 56, 66471 Braníškov 

Halalová Markéta, č. p. 57, 66471 Braníškov,  

Hořínková Olga, č. p. 57, 66471 Braníškov 

Hort Radomír, č. p. 61, 66471 Braníškov 

Hortová Ilona, č. p. 61, 66471 Braníškov 
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Křístel Jan, č. p. 117, 66471 Maršov,  

Kristelova Christina Felton, Absolonova 1606/22, 67801 Blansko 

Dvořák Viktor MVDr., č. p. 2, 66471 Braníškov 

Štourač Oldřich, č. p. 1, 66471 Braníškov  

Štouračová Dáša, č. p. 1, 66471 Braníškov 

Halouzková Vilma Ing., č. p. 244, 66475 Deblín 

Kadlecová Marta, č. p. 19, 66471 Braníškov 

Táborská Zdeňka, č. p. 20, 66471 Braníškov 

Juránek Martin, Žleby 148, 66434 Rozdrojovice 

Weinfurterová Lenka, č. p. 62, 66471 Braníškov 

Honek Aleš, č. p. 50, 66471 Braníškov 

Slanina Robert, č. p. 67, 66471 Braníškov 

Juránek Jan, Myslínova 267/5, Královo Pole, 61200 Brno 

Klusák Libor, č. p. 51, 66471 Braníškov  

Klusáková Jaroslava, č. p. 51, 66471 Braníškov  

Klusáková Lenka, č. p. 51, 66471 Braníškov 

Dvořáček Libor, č. p. 26, 66471 Braníškov  

Dvořáčková Anna, č. p. 26, 66471 Braníškov 

Žaloudková Alena, č. p. 72, 66471 Braníškov 

Nejez Aleš, č. p. 66, 66471 Braníškov  

Nejezová Jiřina, č. p. 66, 66471 Braníškov 

Dvořáčková Monika, č. p. 17, 66471 Braníškov  

Smutný Jan, Renneská třída 390/9, Štýřice, 63900 Brno  

Smutný Rostislav, Dunajevského 2201/26, Žabovřesky, 61600 Brno 

Vlček Filip, č. p. 64, 66471 Braníškov 

Nečas Jaroslav, č. p. 68, 66471 Braníškov  

Nečasová Dagmar, č. p. 68, 66471 Braníškov 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem 

ZEAS Lažánky, a.s., č. p. 40, 66471 Lažánky 

Almášy Miroslav, Optátova 887/42a, Jundrov, 63700 Brno 
 

Vyhláškou vyvěšeno pro: 

Kadlec Lubomír Ing., Ukrajinská 547/23, Bohunice, 62500 Brno 

Drábek Jan Mgr., Škroupova 2451/10, Židenice, 63600 Brno 

Šotola Zdeněk, č. p. 49, 66471 Braníškov  

Zavřelová Eva Bc., č. p. 22, 66471 Braníškov 

Vlček Milan (ml.), č. p. 37, 66471 Braníškov  
Skoupý Luboš, č. p. 60, 66471 Braníškov 

Konečná Magdaléna, č. p. 73, 66471 Braníškov 

Sekanina Vladimír, č. p. 27, 66471 Braníškov  

Sekaninová Jiřina, č. p. 27, 66471 Braníškov 

Dospíšil Josef Ing., Ševelova 2274/1, Líšeň, 62800 Brno  

Dospíšilová Eliška Mgr., Ševelova 2274/1, Líšeň, 62800 Brno 

Kopeček Martin, č. p. 23, 66471 Braníškov 

Strmeň Milan Ing., č. p. 108, 66475 Deblín  

Strmeňová Barbora MVDr., č. p. 2, 66471 Braníškov 
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Halouzková Vilma Ing., č. p. 244, 66475 Deblín 

Sova Oldřich, Tišnovská 273, 66471 Veverská Bítýška 

Müllerová Anna, Mikulovská 4056/7, Židenice, 62800 Brno 

Mášová Romana, č. p. 53, 66471 Braníškov 

Honek Lukáš, U zoologické zahrady 478/51, Bystrc, 63500 Brno 

Lunda Aleš, č. p. 77, 66471 Braníškov 

Klusák František, č. p. 47, 66471 Braníškov 

Klusáková Dagmar, č. p. 47, 66471 Braníškov 

Pochop Jiří Ing., č. p. 70, 66471 Braníškov 

Pochopová Ester Ing., č. p. 70, 66471 Braníškov 

Fic Zdeněk, č. p. 52, 66471 Braníškov 

Ficová Ivona, č. p. 52, 66471 Braníškov 

 

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce města Veverská Bítýška a obce Braníškov a bude 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup nejméně po dobu 15ti dnů po dni vyvěšení a 

zveřejnění. 

 

 

Vyvěšeno dne: 27.8.2020 

Bude sňato dne: 12.9.2020       (+16) 

 


