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E.ON  Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
v zastoupení  MP Projekt s.r.o., 763 62  Tlumačov 762 

 
Veřejná  vyhláška 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 95/2017 

Výroková část: 

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. e) 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 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 20.12.2016 podala E.ON  Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České 
Budějovice, v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České 
Budějovice v zastoupení společností MP Projekt s.r.o., IČ 27734609, 763 62  Tlumačov 762 (dále jen 
"žadatel") a  na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

 

 „Výstavba nového kabelového vedení elektro NN, včetně trafostanice“  (Kněžpole, u vodárny, VN 76 
trst, Zemánek)  na pozemcích parc. č. 2037/1, 2037/2, 2038, 2039, 2056/1, 2056/44, 2056/42, 2056/40, 
2056/39, 2056/37, 2056/38, 2056/35, 2056/32, 2056/30, 2056/28, 2056/26, 2056/25, 2056/23, 2056/20, 
2056/18, 2056/16, 2056/15, 2056/14, 2056/12 (vše orná půda) v katastrálním území Kněžpole u Uherského 
Hradiště.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 
Jedná se o výstavbu distribuční trafostanice 22/0,4 kV a dále stavbu distribuční sítě spočívající ve výstavbě 
nového zemního kabelového vedení NN v délce 210, včetně nového rozpojovacího pilíře SR 422/NK.   
 
Základní technický popis staveb: 
 
RS10 – vedení 22kV – venkovní 
RS13 – trafostanice 22/0,4kV – venkovní 
RS21 – vedení NN - kabelové 

Distribuční trafostanice TS typ SP400kVA na sloupu JB 10,5/15kN bude postavena na pozemku parc. 
č. 2037/1 v provedení jako sloupová výměnu za stávající betonový stožár. Kabel vysokého napětí bude 
napojen na stávající venkovní vedení 22kV na sloup č.8 a zaústěn do nové TS Vařák 703089. Kabely 
nízkého napětí (NAYY 4x150 mm2) povedou z rozvaděče trafostanice RST 0663/4535 (skříň SVS-U) k 
nové rozpojovací skříni SR422/NK na hranici pozemku č. 2056/12. Délka trasy kabelů NN je 210m. V 
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souvislosti s navrženou stavbou budou provedeny opravy na stávajících zařízeních distribuční sítě. 
Výměna sloupu č.8 (parcela č. 2037/1) linky vysokého napětí. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- na pozemcích parc.č. 2037/1, 2037/2, 2038, 2039, 2056/1, 2056/44, 2056/42, 2056/40, 2056/39, 2056/37, 
2056/38, 2056/35, 2056/32, 2056/30, 2056/28, 2056/26, 2056/25, 2056/23, 2056/20, 2056/18, 2056/16, 
2056/15, 2056/14, 2056/12 (vše orná půda) v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.  

 

Stavební úřad (dále jen SÚ)stanovuje podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem ozn. C2, situace stavební části proj. dokumentace, která 

obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: odbornou firmou, po výběrovém řízení. Dodavatel 
stavby bude na stavební úřad oznámen nejpozději do zahájení stavebních prací. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na 
provádění staveb a příslušné technické normy. 

5. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, 
zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, obrace, prach, zápach, znečisťování vod a zastínění 
budov nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech.  

6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení vedení inženýrských sítí, tak aby 
nedošlo k jejích případnému  poškození. 

7. Přesnou polohu stavby musí vyznačit v terénu oprávněný zeměměřický inženýr. 
8. Skladování st. materiálu, bude pouze na vlastním pozemku.  
9. Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, mající 

oprávnění k provádění archeologických výzkumů /Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha. 
10. Stavebník umožní případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu příslušných zákonných 

ustanoven.  
11. Podle § 119 a § 122 stavebního zákona  lze stavbu užívat jen na základě  vydání  kolaudačního 

souhlasu. 
 

12. Dále byla předložena stanoviska dotčených orgánů státní správy a  správců inž. sítí, jejich 
podmínky musí investor respektovat: 

 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – č.j. 723378/14   ze dne 13.11.2014 

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že 
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného 
pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se 
SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 02 Czech Republic a.s. ke stanovení 
konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k 
přeložení SEK,  
(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech RepuMic 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 uhradil společnosti 02 Czech Republic a.s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 
(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 02 
Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba povinen řídil se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s., 
které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
(6) Společnost 02 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové 
území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK. 
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, 



 Spis.zn. 657/2016/Do str. 3 

 
pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, 
rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s.. V 
případe porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních 
předpisů, zejména předpisů práva autorského. 

 ŘSZK   p.o.   zn. ŘSZKUH 10412/16-236   ze dne 2.12.2016 

ŘSZK souhlasí s vydáním příslušného povolení stavby za předpokladu dodržení ustanovení silničního 
zákona č. 13/1997 Sb. (v platném znění), prováděcí vyhlášky č\ 104/1997 Sb., a níže uvedených 
podmínek: 

1. Umístěním a realizací stavby nebude dotčena silníce 11/497 v k. ú. Kněžpole. 
2. Při provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování silnic dotčených staveništní dopravou. 
3. Stavební materiál nebude ukládán na vozovku silníce. 
4. V případě omezení silničního provozu na přilehlé silnici 11/497 v souvislosti s danou stavbou si zajistí 
zhotovitel (stavebník) potřebná stanoviska a povolení. 
 
 

 E.ON  ČR  -  zn. H18502-16140806     ze   dne  19.9.2016 
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 ě. 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: 
1. 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. 
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se 
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznaěení 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. 
3. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 
příslušným ČSN. 
4. 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, 
5. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby ěi 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 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. 
6. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s 
příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1, 
7. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního 
vedení 22 kV, je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 
8. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou 
stanoveno jinak. 
9. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního uzemňovacího vedení. 

 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON  Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
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Vyhodnocení námitek pro územní řízení: v tomto řízení nebyly uplatněny námitky ani připomínky. 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad dne  20.12.2016 podala E.ON  Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  
České Budějovice, v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  
České Budějovice v zastoupení společností MP Projekt s.r.o., IČ 27734609, 763 62  Tlumačov 762, na 
vydání územního rozhodnutí pro stavbu: „Výstavba nového kabelového vedení elektro NN, včetně 
trafostanice“  (Kněžpole, u vodárny, VN 76 trst, Zemánek)  na pozemcích parc. č. 2037/1, 2037/2, 2038, 
2039, 2056/1, 2056/44, 2056/42, 2056/40, 2056/39, 2056/37, 2056/38, 2056/35, 2056/32, 2056/30, 2056/28, 
2056/26, 2056/25, 2056/23, 2056/20, 2056/18, 2056/16, 2056/15, 2056/14, 2056/12 (vše orná půda) v 
katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o územním rozhodnutí.  
Stavební úřad dále oznámil dne 20.1.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům a stanovil, že  mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 
dnů od doručení  oznámení.   
V provedeném řízení stavební úřad dále přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90a 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby 
nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, posouzena a 
zahrnuta do podmínek výroků, stejně jako stanoviska dotčených orgánů. Pokud zástupci dotčených 
orgánu nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich původní stanoviska 
předložená k žádosti. 
 
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické 
a protipožární podmínky atd. 
V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků 
územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Stavební odbor posoudil návrh na umístění stavby, 
její účel a dopady jejího užívání na okolní pozemky a stavby a dospěl k závěru, že jejím umístěním a 
užíváním mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků dotčených i sousedních pozemků 
a tyto přizval do řízení. Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, 
neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných 
škodlivých imisí a emisí, vzhledem k způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti s 
vzdáleností těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto 
osob nemůžou být předmětnou stavbou dotčena.   
 
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:  
Dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení: 
 žadatel - E.ON  Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice, v 
zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice 
v zastoupení společností MP Projekt s.r.o., IČ 27734609, 763 62  Tlumačov 762 
 obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Obec Kněžpole, zastoupena starostou Mgr. Knotem Petrem č.p. 125, Kněžpole, 687 12  Bílovice 
Účastníky územního řízení dále jsou dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona: 
 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, nejde-li o případ uvedený v písmenu d) 
Ludmila Krmíčková – vlastník pozemku parc.č.2037/2; Josef Kolařík a Jarmila Košinová - vlastníci 
pozemku parc.č. 2056/39; Ludmila Stöhrová – vlastník pozemku parc.č.2056/37; Josef Malina – vlastník 
pozemku parc.č.2037/1; Milan Pavlík – vlastník pozemku parc.č.2038; Milada Minaříková – vlastník 
pozemku parc.č. 2056/44 a 2056/42; Marie Kopčilová – vlastník pozemku parc.č. 2056/38; Věra 
Dostálková – vlastník pozemku parc.č. 2056/25; Marie Hubáčková – vlastník pozemku parc.č.2056/23; 
Ludmila Straková – vlastník pozemku parc.č.2056/26; Martin Koucký, Jiřina Müllerová, Jaroslav Žuja, 
Pavel Žuja a Vlastimil Žuja – vlastníci pozemku parc.č. 2056/20;  Josef Ondroušek – vlastník pozemku 
parc.č. 2056/18; Alena Hasíková, Mgr. Petr Vrána, Jana Vránová, MUDr. Jana Vránová – vlastníci 
pozemku parc.č. 2056/15; Naděžda Slavíková, Dana Smetanová – vlastníci pozemku parc.č. 2056/40;  
Martina Foltýnová, Bc., – vlastník pozemku parc.č. 2056/16; Milan Vařák, Ing. – vlastník pozemku 
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parc.č. 2056/12 a 2056/14; Mgr. Jarmila Janečková – vlastník pozemku parc.č.2056/35; Anna Sporyszová  
– vlastník pozemku parc.č. 2056/1; Kateřina Sládková – vlastník pozemku parc.č. 2056/28; FYTO spol.s 
r.o., – vlastník pozemku parc.č. 2039, 2056/30, 2056/32, 2056/35. 

Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení, 
provedení a užívání stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Jelikož se jedná o stavbu dle § 103 odst. 1 písm. e - 5 stavebního zákona, je možné ji provést na 
základě tohoto rozhodnutí a podle § 119 a § 122 stavebního zákona, lze stavbu užívat jen na základě  
vydání  kolaudačního souhlasu. 

 
 
Byly předloženy následující doklady, vyjádření a stanoviska: 
HZS Zl.kraje; č.j. HSZL-33-2/UH-2017  ze dne 5.1.2017 
MěÚ-UH-SŽP;  zn.MUUH-SŽP/36568/2015/KrčJ   ze dne 12.6.2015 
E.ON  ČR  -  zn. H18502-16140806     ze   dne  19.9.2016 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – č.j. 723378/14   ze dne 13.11.2014 
RWE  a.s. zn. 5001376401   ze dne 13.9.2016 
SVK a.s.  č.j. 512/1378/201  ze dne 28.5.2015 
ŘSZK   p.o.   zn. ŘSZKUH 10412/16-236   ze dne 2.12.2016 
Obec Kněžpole – ze dne 27.9.2016 
MěÚ-UH-SŽP; Rozhodnutí č. 71/2016, č.j. MUUH-SŽP/67904/2016/HerM  
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského 
kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 
 
 

  
 
                                                                                                                                    
                         
                                                                                                                                     otisk úředního razítka       

Luboš Dohnal v. r. 
oprávněná úřední osoba 
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Za správnost vyhotovení: Luboš Dohnal 

 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
Poplatek: 
Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovený položkou 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000,- Kč sazebníku správních poplatků  byl uhrazen do 
pokladny  Obecního úřadu Bílovice.  
 

Příloha: 

Situační plán – 1:1000  
 

Obdrží: 

účastníci řízení (dodejky) 
MP Projekt s.r.o., Tlumačov č.p. 762, 763 62  Tlumačov 
Ludmila Krmíčková, Kněžpole č.p. 165, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Josef Kolařík, U domova č.p. 845, 687 08  Buchlovice 
Jarmila Košinová, Kněžpole č.p. 178, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ludmila Stöhrová, Kněžpole č.p. 162, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Josef Malina, Jana Žižky č.p. 758, 686 06  Uherské Hradiště 6 
Milan Pavlík, Bílovice č.p. 249, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Milada Minaříková, Konečná č.p. 983, 686 05  Uherské Hradiště 5 
Marie Kopčilová, Na Návsi č.p. 25, Jarošov-Uherské Hradiště, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Věra Dostálková, Kněžpole č.p. 304, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Hubáčková, Bílovice č.p. 433, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ludmila Straková, Hlavní č.p. 232, 686 09  Míkovice-Uherské Hradiště 
Martin Koucký, Bedřichov u Jablonce n. Nisou č.p. 110, 468 12  Bedřichov u Jablonce nad Nisou 
Jiřina Müllerová, Vrchlického č.p. 534/61, Ruprechtice-Liberec, 460 14  Liberec 14 
Jaroslav Žuja, Kněžpole č.p. 174, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Pavel Žuja, Kněžpole č.p. 239, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vlastimil Žuja, Mlýnská č.p. 945, 763 02  Zlín 4 
Josef Ondroušek, Kněžpole č.p. 37, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Mgr. Jarmila Janečková, U Lesa č.p. 1052/80, Hrabůvka, 700 30  Ostrava 30 
Alena Hasíková, Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Mgr. Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jana Vránová, Biskupcova č.p. 1910/26, 130 00  Praha 3 
MUDr. Jana Vránová, Mirovická č.p. 1096/26, Kobylisy-Praha, 182 00  Praha 82 
Naděžda Slavíková, Kněžpole č.p. 76, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Dana Smetanová, Kněžpole č.p. 32, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Martina Foltýnová, Bc.,, Kněžpole č.p. 31, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Milan Vařák, Ing., Kněžpole č.p. 248, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Anna Sporyszová, Lidéřovská č.p. 41, Lidéřovice, 696 61  Vnorovy 
Kateřina Sládková, Topolná č.p. 530, 687 11  Topolná 
FYTO spol.s r.o., Pivovarská č.p. 536, Jarošov, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Obec Kněžpole, zastoupena starostou Mgr. Knotem Petrem č.p. 125, Kněžpole, 687 12  Bílovice u 
Uherského Hradiště  -  s žádostí o vyvěšení 
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dotčené orgány 
Městský úřad - odbor SÚ a ŽP, Protzkarova č.p. 33, 686 01  Uherské Hradiště 1 
HZS Zlínského kraje; ÚO Uh. Hradiště, B. Němcové č.p. 834, 686 01  Uherské Hradiště 1 
 
 
Veřejnou vyhláškou: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b.) 
 
E.ON  Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49  České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01  Uherské Hradiště 1 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno 
 
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a 
stavbám věcné právo – poz.parc. 2036, 2753/41, 2753/42, 2753/43, 2753/44, 2753/45, 2753/53, 
2753/54, 2753/81, 2753/320, 2753/321, 2753/322, 2753/323, 2753/324, 2753/325, 2753/326, 2753/327, 
2753/328, 2753/265, 2656/55 – vše v k.ú. Kněžpole. 
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