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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
(dále jen "žadatel") podal dne 06. 06. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
rozšíření elektroenergetické distribuční soustavy
(Znojmo Suchohrdly: rozvo.úpr.VN82,829,830 č. s. 1040014980)
Suchohrdly
na pozemku pare. č. 1076/150 v katastrálním území Kuchařovice, pare. č. 934/1, 934/2, 934/4, 950/2,
951/1, 952, 954/2 v katastrálním území Suchohrdly u Znojma. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po
a St 8:00 - 17:00).
Nejpozději do 3 dnů po uplynutí lhůty podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro
rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze
v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli
po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
pare. č. 1076/149 v katastrálním území Kuchařovice, pare. č. 951/2, 947/1, 946/1, 945/1, 944/1,
943/1, 942/1, 941/1, 940/1, 939/3, 939/4, 935/1 v katastrálním území Suchohrdly u Znojma
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
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stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Marek Joura
referent odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a na el. úřední desce MěÚ
Znojmo, na úřední desce obce Kuchařovice a na úřední desce obce Suchohrdly.
Vyvěšeno dne:
.....
Vyvěšeno na el. úřední desce dne:

Sejmuto dne:

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

OBECNI ÚŘAD KUCHAŘOVICE
8. KVĚTNA 211, KUCHAŘOVICE
669 02 ZNQýMO
TEL: 515 228j é , FAXF5%5'265 329

Obdrží:
účastníci (dodej ky)
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Jaroslav Dukát, Alšova č.p. 975/15, 669 02 Znojmo 2
Karel Petrášek, Coufalova č.p. 2650/18, 669 02 Znojmo 2
Marie Petrášková, Coufalova č.p. 2650/18, 669 02 Znojmo 2
Roman Hastík, Nový Šaldorf č.p. 166, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 671 81 Znojmo 5
Jitka Hastíková, Nový Šaldorf č.p. 166, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 671 81 Znojmo 5
Jana Hronová, Milevská č.p. 155, 391 33 Jistebnice
František Grossberger, Větrná č.p. 163, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2
Hana Matochová, Akátová č.p. 141, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Rudolf Matocha, Akátová č.p. 141, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Obec Suchohrdly, IDDS: s3rbtwu
Obec Kuchařovice, IDDS: 35kbks3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, Obroková č.p. 1/12, 669 02
Znojmo 2
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

