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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 02/2021 

 

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), 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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.11.2020 (doplnění 24.02.2021) podala společnost EG.D, 
a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 2, kterou zastupuje společnost M Plus elektro 
s.r.o., IČO 28330081, Boršice č.p. 759, 687 09  Boršice u Buchlovic (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 
 

"Kněžpole, Obec - obnova NN, kab. NN" 

na pozemcích parc. č. st. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 34/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. st. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. st. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 47 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 61/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 78 (zastavěná plocha 
a nádvoří),parc. č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. st. 103/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 
109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 114 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 115/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 116/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 241 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. 1/3 (zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 2756/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 2766/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. 
č. 2766/18 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní 
plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 
(ostatní plocha), vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.  
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Popis stavby:  

Nové kabelové vedení bude začínat na novém PB č. 112, který bude umístěn na parc. č. 3007. Bude se 
jednat o nový JB 9/10, který bude umístěn cca 2,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 2956, na něj bude 
převázáno stávající vedení AIFe3x50+35. Na JB 9/10 (PB č. 112) bude osazena koncová konzola pro 
vodiče AlFe a umístěn kabelosvod kabelem NAYY 4x150 ve svodové trubce. Kabel NAYY 4x150 bude 
veden výkopem do nové SR422/NK R761550, která bude umístěna na hranici pozemků parc. č. 3007 
a 956. Tato SR 422/NK R761550 bude uzemněna vodičem PEN, a to za pomoci zemnícího pásku FeZn 
3x40.  
Z nové SR422/NK R761550 bude veden severozápadním směrem výkopem v zelené ploše cca 3,00 m od 
chodníku na pozemku parc. č. 3007 a 3004 nový zemní kabel NAYY 4x150, který bude následně 
překonávat asfaltovou komunikaci na pozemku parc. č. 2756/1, a to neřízeným protlakem č.1. Cílová jáma 
bude umístěna v dlažbě na druhé straně ulice na pozemku parc. č. 2766/8, následně bude kabel NAYY 
4x150 veden do nové SD822/NK umístěné na hranici pozemků parc.č. 2766/8 a 107/1, u p.b.č. 107. Na 
pozemku parc. č. 2766/1 bude umístěn nový JB 9/10 p.b.č. 180A cca 1,50 m od hranice s pozemkem parc. 
č. st. 34/1. Na tomto sloupu bude zakončeno stávající vedení AES 4x95, proveden kabelosvod do nové 
SV101 R761552 a z nového JB 9/10 180A bude provedena kabelem AES 4x16 přípojka na stávající 
střešník 180. Sloup bude osazen svodičem přepětí a uzemněním. 
Z nové SV101 R761552 povede nový zemní kabel NAYY 4x150 zelenou plochou podél parkoviště na 
pozemku parc. č. 2766/1.  Trasa vedení se zahne ostře doleva směrem k místní komunikaci, kterou bude 
společně s parkovištěm překonávat neřízeným protlakem č. 2 směrem do zelené plochy na pozemku parc. 
č. 2766/1, ostře zahne doprava a půjde podél místní asfaltové komunikace na pozemku parc. č. 2756/1 
směrem k místu protlaku č. 1, kde zahne a druhým protlakem se protáhne do cílové jámy v dlažbě v na 
pozemku parc. č. 2766/. Následně bude kabel veden k protlaku č. 3, kde se rovněž podvrtá asfaltová 
komunikace na pozemku parc. č. 2766/8, kabel NAYY 4x150 bude zaústěn do nové SD822/NK R761551 
na hranici pozemku parc. č. 2766/8 a 107/1. Do této nové SD822/NK R761551 bude zaústěn kabelosvod 
kabelem NAYY 4x95, který bude napojen na stávající vedení AES 4x95+25 a kabelosvod kabelem NAYY 
4x95, který bude napojen na vedení AlFe 4x35. Na stávajícím p.b.č. 107 bude nově umístěna koncová 
konzola pro vodiče AlFe. V SD 822/NK R761551 bude provedeno uzemnění vodiče PEN za pomoci 
zemnícího pásku.  
Z nové SD822/NK R761551 budou vedeny výkopem v chodníku na parc. č. st. 107/1 dva kabely NAYY 
4x150 a jeden kabel NAYY 4x50. Kabel NAYY 4x05 se protáhne protlakem č. 5 východním směrem 
a zaústí do nové SS200/NK č. 12 umístěné na hranici pozemků parc. č. 34/2 a 2766/1. Kabely NAYY 
4x150 budou překonávat nájezd k prodejně potravin na pozemku parc. č. st. 109, a to dvojitým neřízeným 
protlakem č. 4, poté trasa pokračuje před prodejnou potravin, v zelené ploše se levý z kabelů vysmyčkuje 
do nové SS100/NK č. 13, která bude umístěna v blízkosti stávajícího JB na pozemku parc. č. st. 109. 
Kabely 2x NAYY 4x150 budou dále vedeny v zelené ploše na úrovni rohu budovy č.p. 6 na pozemku parc. 
č. st. 109, kde pravý kabel NAYY 4x150 zahne ostře doprava směrem k místní komunikaci umístěné na 
pozemku parc. č. 2756/1. Pomocí neřízeného protlaku č. 5 překoná místní komunikaci a poté bude veden 
výkopem do zelené plochy a zde bude umístěna nová SS200/NK č. 11 na pozemku parc. č. 54/4. V nové 
SS200/NK č. 11 se nový kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude pokračovat zelenou plochou po pozemku 
parc. č. 54/4 před RD č.p. 291. Nájezdy k RD budou překonány za pomocí neřízeného protlaku č. 6, 
provede se prořez okrasných dřevin a trasa pokračuje po pozemku parc. č. 2987 před RD č.p. 72 na 
pozemku parc. č. st. 36. V blízkosti brány bude umístěna nová SS100/NK č. 10. Z ní bude veden kabel 
NAYY 4x150 výkopem v předzahrádce po pozemku parc. č. 2766/1. Kabel bude před RD č.p. 51 na 
pozemku parc. č. st. 40 ostře zahnut doprava do nové SS100/NV č. 9, která bude umístěna v místě 
stávající skříně SP127 na hranici pozemků parc. č. st. 40 a 2766/1. Zde se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje 
a bude pokračovat dále do ulice podél RD č.p. 51, v nájezdu ze zámkové dlažby bude kabel stočen doleva 
a pak doprava, přechod přes nájezd bude řešen překopem na kraji dlažby a bude provedena startovací 
jáma neřízeného protlaku č. 7. Zde se provede podtunelování vozovky umístěné na pozemku parc. 
č. 2756/1 do cílové jámy, která bude umístěna na pozemku parc. č. 2766/14.  
Trasa dále povede výkopem podél chodníku do nové SD722/NK R761553 umístěné na pozemku parc. 
č. st. 114. Od nové SS100/NK č. 13 bude veden severním směrem k nájezdu k RD č. p. 8 umístěném na 
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pozemku parc. č. st. 111 vysmyčkovaný kabel NAYY 4x150. Nájezd k RD bude překonán neřízeným 
protlakem č. 8, cílová jáma bude vytvořena v asfaltové ploše na pozemku parc. č. st. 111 a kabel NAYY 
4x150 bude vysmyčkován v nové SS100/NV č. 14. Odtud bude kabel NAYY vyveden do startovací jámy 
neřízeného protlaku č. 9, který bude veden pod parkovacím stáním před RD č. p. 8. Následně bude kabel 
NAYY 4x150 veden v zeleném pásu mezi chodníkem a RD, před vstupem do RD č.p. 10 na pozemku parc. 
č. 112 bude umístěna nová SS100/NV č. 15. Následně bude formou překopu překonán betonový nájezd, 
poté bude kabel NAYY 4x150 veden opět v zeleném pásu až po betonový nájezd k RD č. p. 88 na 
pozemku parc. č. 114, bude proveden překop nájezdu a výkop společně s NAYY 4x150 podél chodníku do 
nové SD722/NK R761553. Nová SD722/NK R761553 bude umístěna u betonového plotu dvířky do 
křižovatky, bude uzemněna zemnícím páskem 20m FeZn 4x30.  
Z nové SD722/NK R761553 povede kabel NAYY 4x150 podél chodníku do cílové jámy protlaku č. 7 
a následně druhým podvrtem pod komunikací umístěné na pozemku parc. č. 2756/1. Kabel bude veden 
v zelené ploše po pozemku parc. č. st. 58, pak zahne doleva směrem k RD č.p. 50 umístěném na pozemku 
parc. č. st. 41/1, zde bude na rohu RD osazena nová SS100/NK č.8. Následně neřízeným protlakem č. 10 
pod betonovým nájezdem do garáže RD č.p. 50, provede se ořez okrasné dřeviny a předzahrádkou bude 
kabel doveden k nájezdu do RD č.p. 134 na pozemku parc. č. st. 41/2. Neřízeným protlakem č. 11 pod 
dlažbou nájezdu pro RD č.p. 134 povede kabel NAYY 4x150 v zelené ploše na pozemku parc.č. 2766/1 do 
nové SS100/NK č.7. V SS100/NK č. 7 se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude pokračovat přes chodník 
z dlažby (formou překopu), dále v zelené ploše k RD č.p. 122 umístěném na pozemku parc. č. st. 42/3. Zde 
bude překopem překonán nájezd k tomuto RD, za nájezdem zády k obrubníku bude na pozemku parc. 
č. 2766/1 umístěna nová SS100/NK č. 6.  Po vysmyčkování kabelu NAYY 4x150 bude trasa dále 
pokračovat v zeleném pásu po pozemku parc. č. 2766/1 směrem k nájezdu k RD č.p. 121 umístěném na 
pozemku parc. č. st. 42/2. Neřízeným protlakem č. 13 bude pokračovat výkopem přímo do nové SR522/NK 
R761554 na pozemku parc. č. 2766/1. 
Z nové SD722/NK R761553 umístěné na pozemku parc. č. st. 114 bude vyveden nový zemní kabel NAYY 
4x150, který povede do startovací jámy neřízeného protlaku č. 15, poté bude pokračovat pod místní 
komunikací na pozemku parc. č. 2766/1, následně kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude 
postupovat krajem chodníku do nové SS100/NK č. 40 umístěné na pozemku parc. č. 2766/18. Zde se 
kabel vysmyčkuje a bude pokračovat severním směrem. Po vytvoření startovací jámy pro neřízený protlak 
č. 12, bude proveden samotný protlak pod místní komunikací na pozemku parc. č. 2756/1. Kabel NAYY se 
po protažení ostře zahne doleva a bude postupovat výkopem společně s kabelem NAYY 4x150 po 
pozemku parc. č. 2766/1 do nové SR522/NK R761554 na pozemku parc. č. 2766/1. Nová SR522/NK R 
761554 bude umístěna v blízkosti stávajícího JB, který bude demontován. Bude provedeno uzemnění 
vodiče PEN.  
Z nové SR522/NK R761554 bude veden kabel NAYY 4x150 neřízeným protlakem č. 14 do cílové jámy, 
která bude vyřezána v asfaltové ploše v blízkosti obecního úřadu na pozemku parc. č. 2766/1. Následně 
bude kabel veden doleva do nové SS200/NK č. 41 na pozemku parc. č. 2766/1. V této SS200/NK č. 41 se 
kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a druhým protlakem č. 14 se kabel NAYY 4x150 vrátí zpět do zeleného 
pásu na pozemku parc. č. 2766/1. Zde se kabel ostře zahne doleva a bude veden podél místní komunikace 
umístěné na pozemku parc. č. 2756/1 překopem přes chodník směrem ke křižovatce, zde se kabel cca 
2,00 m před betonovým dvojitým sloupem ostře zahne doleva a řízeným protlakem se překoná asfaltová 
plocha před hasičskou zbrojnicí umístěnou na pozemku parc. č. st. 176. Následně bude kabel NAYY 4x150 
pokračovat výkopem v zeleném pruhu mezi silnicí a chodníkem, provede se překop chodníku a v zelené 
ploše se kabel povede do nové SS100/NK č. 42 umístěné na pozemku parc. č. st. 176.  V nové SS100/NK 
č. 42 se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a stejným výkopem se bude vracet do místa mezi chodníkem 
a komunikací na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel dále povede neřízeným protlakem č. 16 a bude 
pokračovat opět pruhem mezi chodníkem a komunikací po pozemku parc. č. 2766/1, poté bude formou 
neřízeného protlaku č. 17 překonávat nájezd k RD č. p. 63 umístěného na pozemku parc. č. st. 123, 
následně bude kabel opět pokračovat západním směrem v zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem 
až do nové SS100/NK č. 43 na pozemku parc. č. 2766/1. Zde se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje, překoná 
chodník, zahne se doleva a bude opět pokračovat podél komunikace, překopem chodníku a následně 
v zelené ploše se zasmyčkuje v nové SS100/NV č. 44, umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Dále bude 
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kabel veden zelenou plochou k místu stávajícího JB. Zde se kabel NAYY 4x150 zahne doleva do nové 
SS100/NK č. 45 na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel NAYY 4x150 se vysmyčkuje a následně povede 
směrem k asfaltové komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 2766/1, kterou bude překonávat neřízeným 
protlakem č. 18 s vyústěním před RD č. p. 30 umístěný na pozemku parc. č. st. 71/1. Následným 
neřízeným protlakem č. 19 překoná kabel asfaltovou komunikaci na pozemku parc. č. 2766/1 a bude 
zaústěn do nové SR622/NK R761557 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. 
Z nové SR522/NK R761554 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1 bude po pozemku parc. č. 3010/1 
(podél chodníku) veden nový zemní kabel NAYY 4x150, který poté zahne do nové SS100/NK č. 5,  která 
bude umístěna na pozemku parc. č. 3010/1 vedle RD č. p.124 umístěného na pozemku parc. č. st. 45/2. 
Poté bude kabel veden zpět k chodníku, následně se zahne doprava a povede k nájezdu ze zámkové 
dlažby, který bude překonán pomocí neřízeného protlaku č. 20. Poté se kabel vysmyčkuje v nové 
SS100/NK č. 4, která bude umístěna na pravé straně chodníku na pozemku parc. č. 2766/1. Trasa bude 
pokračovat východním směrem před RD č. p. 46 umístěného na pozemku parc. č. st. 46/1. Zde se pod 
nájezdem ze zámkové dlažby provede neřízený protlak č. 21, poté se kabel vysmyčkuje v nové SS100/NK 
č. 3 umístěné na pozemku parc. č. st. 46/1. Trasa dále povede východním směrem podél dlažby k místu 
řízeného protlaku č. 2, který bude veden pod sníženým vjezdem do garáže RD č. p. 46 a pod nájezdem 
k RD č. p. 343 umístěný na pozemku parc. č. st. 47 do nové SS200/NK č. 2. Zde se kabel vysmyčkuje 
a bude pokračovat zeleným pásem podél chodníku do nové SS100/NK č. 1 umístěné na pozemku parc. 
č. st. 52. Trasa dále pokračuje podél chodníku na roh pozemku parc. č. 3018/4, zde se kabel NAYY 4x150 
ostře zahne doleva a neřízeným protlakem č. 23 na druhou stranu komunikace umístěné na pozemku parc. 
č. 2766/1. Po překonání komunikace se kabel NAYY zahne doprava a povede přes nezpevněnou plochu 
k rohu RD č.p. 41 umístěného na pozemku parc. č. st. 56, kde se zaústí do nové SR442/NK R761555.  
Nová SR442/NK R761555 bude umístěna na pozemku parc. č. 2766/1, bude v ní provedeno uzemnění 
vodiče PEN pomocí zemnícího pásku FeZn 4x30. Z nové SR442/NK R761555 bude veden nový zemní 
kabel NAYY 4x150 jižním směrem přes pozemek parc. č. 2766/1, 1/3 a 3040 až se zaústí do nové 
SR422/NK R761556, která bude umístěna na pozemku parc. č. 3040, zády k objektu garáže u RD č. p. 247 
na pozemku parc. č. st. 55/1. Z nové SR 422/NK R761556 budou vedeny kabely NAYY 4x95 směrem ke 
stávajícímu PB č. 33 (JB) na pozemku parc. č. 3040, na kterém budou tvořit kabelosvod. Jeden z kabelů 
bude pomocí proudových spojek napojen na stávající vedení AlFe 4x42/7, druhý bude napojen pomocí 
proudových spojek na druhou větev vedení AlFe 4x42/7. Třetí kabel NAYY 4x150 bude napojen na 
stávající vedení AYKYz 4x150. Na PB č. 33 (JB) bude provedena výměna konzoly pro vedení AlFe za 
koncovou. V nové SR 422/NK R761556 bude zřízeno uzemnění vodiče PEN.  
Z nové SR442/NK R761555 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1 (u RD č. p. 41 na pozemku parc. č. st. 
56), bude veden nový kabel NAYY 4x150 ve společném výkopu s NAYY 4x150 od SS100/NK č. 1. 
Následně bude kabel veden samostatným výkopem do nové SS100/NK č. 16 umístěné na pozemku parc. 
č. 2766/1, zde bude vysmyčkován a bude pokračovat volným terénem v zeleném pruhu překopem přes 
chodník, následně překoná neřízeným protlakem č. 24 nájezd ze zámkové dlažby před RD č. p. 39 
umístěný na pozemku parc. č. 60/1. Poté bude kabel veden do předzahrádky (protlak pod částí okrasné 
zahrady), poté přes chodník k samému RD č.p. 39, kde kabel NAYY 4x150 zaústí v nové SS100/NK č.17 
na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel NAYY 4x150 dále povede podél pozemku parc. č. st. 61/1, kde bude 
osazena nová SS200/NK č. 18 na pozemku parc. č. 2766/1. Zde se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude 
dále pokračovat k nájezdu do garáže RD č. p. 38 na pozemku parc. č. st. 61/1. Tento nájezd ze zámkové 
dlažby bude překonán neřízeným protlakem č. 26. Poté bude kabel veden zeleným pásem k chodníku ke 
vstupním dveřím do RD č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 62, zde se kabel ostře zahne doprava a zaseká se 
do fasády RD, kde se vysmyčkuje v nové SS100/NV č.19. Trasa bude dále vedena západním směrem po 
pozemku parc. č. 2766/1 a před RD č. p. 36 na pozemku parc. č. 2766/1 se kabel zahne do smyčky do 
nové SS200/NK č. 20. V této SS200/NK č. 20 bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM 
za pomoci zemnícího pásku. Dále bude kabel NAYY 4x150 pokračovat neřízeným protlakem č. 29 pod 
nájezdem a pod okrasnou zahradou RD č. p. 35 umístěného na pozemku parc. č. st. 65/1, dále bude 
pokračovat podél RD č.p. 34 na pozemku parc. č. st. 66/1. Na rohu RD č.p. 34 a 33 se kabel vysmyčkuje 
v nové SS200/NV č. 21. Kabel NAYY 4x150 bude dále veden západním směrem a před nájezdem z RD 
č. p. 32 na pozemku parc. č. st. 68 bude kabel NAYY 4x150 veden neřízeným protlakem č. 30, poté bude 
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kabel NAYY 4x150 zasmyčkován v nové SS100/NK č. 22 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Z ní bude 
kabel pokračovat výkopem k nájezdu do RD č. p. 31 na pozemku parc. č. st. 70, který překoná neřízeným 
protlakem č. 31, dále předzahrádkou RD č. p. 31 a vysmyčkuje se v nové SS100/NK č. 23, která bude 
umístěna v blízkosti stávajícího sloupu cca 1,50 m od obruby okapového chodníčku na pozemku parc. 
č. 2766/1. Dále bude kabel NAYY 4x150 pokračovat překopem nájezdu z žulových kostek, poté se před 
betonovým chodníkem kabel zahne doprava a vysmyčkuje se v nové SS100/NK č. 24 umístěné v rohu 
mezi dlážděným chodníkem a okapovým chodníčkem na pozemku parc. č. 2766/1. Poté kabel povede přes 
dlážděný chodník, následně povede ve společném výkopu s NAYY 4x150 (ve směru od SS100/NK č. 45) 
k místní komunikaci, poté se druhým podvrtem protáhne pod asfaltovou komunikací a zaústí se do nové 
SR622/NK R761557 na pozemku parc. č. 2766/1. Nová SR622/NK R761557 bude umístěna v blízkosti  PB 
č. 7 dvířky k asfaltové komunikaci, do této SR budou zapojeny kabely 2x 4x95, bude se jednat 
o kabelosvody z JB (PB č. 7), na sloupu přepojení přes polopropichovací svorky. V SR622/NK R761557 
dojde k uzemnění vodiče PEN za pomoci 20 m zemnícího pásku.  
Z nové SR622/NK R761557 bude západním směrem veden nový kabel NAYY 4x95 podél pozemku parc. 
č. st. 72/1. Trasa bude dále pokračovat přes pozemek parc. č. 2766/19 a podél pozemku parc. č. st. 74. 
Poté kabel povede pod dlážděným nájezdem pomocí neřízeného protlaku č. 33, z cílové jámy se ostře 
zahne doprava a bude vysmyčkován v nové SS 200/NK č. 25 umístěné na pozemku parc. č. st. 75. Poté se 
bude kabel vracet do cílové jámy protlaku č. 33 a bude pokračovat západním směrem. Pod nájezdem ze 
zámkové dlažby bude veden neřízeným protlakem č. 34 a poté půjde kabel NAYY volným terénem před 
RD č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 75. Trasa bude pokračovat překopem přes chodník ze zámkové 
dlažby, přechod přes nájezd ze zámkové dlažby bude řešen formou neřízeného protlaku č. 35 
a vysmyčkuje se do nové SS100/NK č. 26 na pozemku parc. č. 2766/1 u hranice se sousedními pozemky 
parc. č. st. 75 a st. 78. Kabel bude dále pokračovat podél RD č. p. 25 na pozemcích parc. č. st. 79/1, st. 
79/2 do nové SS100/NK č. 27 umístěné na hranici pozemků parc. č. 2766/1 a parc. č. st. 79/2. Trasa 
pokračuje podél pozemku parc. č. 2766/44, poté pokračuje severním směrem a dále podél nájezdu ze 
zámkové dlažby směrem k RD č. p. 24 na pozemku parc. č. st. 80/1. Kabel NAYY 4x95 dále pokračuje 
západním směrem a na soumezí pozemků parc. č. st. 80/1 a st. 81 se kabel vysmyčkuje do nové 
SS100/NK č. 28, bude dále pokračovat v zelené ploše před RD č. p. 23 na pozemku parc. č. st. 81 do nové 
SS100/NK č. 29, ta bude umístěna vedle skříně HUP, od ní povede kabel přes chodník ze zámkové dlažby 
a přes nájezd z makadamu, poté bude veden předzahrádkou před RD č. p. 22 na pozemku parc. č. 84, zde 
bude osazena nová SS100/NK č. 30 na pozemku parc. č. 2766/1. Z této SS100/NK č. 30 bude veden nový 
NAYY 4x25, a to směrem k novému JB 9/6, který bude v předzahrádce RD č. p. 22, po kterém bude kabel 
NAYY 4x25 tažen formou kabelosvodu, následně bude kabel zavěšen na stávající konzolu na RD č. p. 22. 
Z nové SS100/NK č. 30 bude kabel NAYY 4x95 pokračovat směrem k betonovému nájezdu, zde se 
provede překop. Poté trasa povede v předzahrádce podél podezdívky plotu před RD č. p. 21 na pozemku 
parc. č. st. 85/1 a následně překopem cesty ze zámkové dlažby do nové SR442/NK R761558 na pozemku 
parc. č. 2766/1, ta bude umístěna u místa stávajícího JB. Bude zřízeno uzemnění vodiče PEN za pomoci 
20m zemnícího pásku FeZn 4x30.  
Z této SR442/NK R761558 bude veden výkopem v zámkové dlažbě kabel NAYY 4x50, dále krajem 
zámkové dlažby, následně opět překopem zámkové dlažby po pozemcích parc. č. 2766/1 a 86 do nové 
SS300/NK č. 31 umístěné na pozemku parc. č. 86 u místa stávajícího JB. Z SR442/NK R761558 bude 
veden krajem zámkové dlažby kabel NAYY 4x95, následně se ostře zahne doprava do zelené plochy, zde 
bude pokračovat směrem k nájezdu před RD č. p. 17 na pozemku parc. č. st. 93/1, ten bude překonán za 
pomoci neřízeného protlaku č. 37. Trasa dále pokračuje podél chodníku ze zámkové dlažby, pak se kabel 
vysmyčkuje v nové SS100/NK č. 32 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel dále pokračuje podél 
pozemku parc. č. 39/4 a bude zaústěn do nové SS100/NK č. 33 na pozemku parc. č. 2766/1. Trasa kabelu 
bude pokračovat k betonovému nájezdu před RD č. p. 16, ten bude překonán novým neřízeným protlakem 
č. 38, následně bude kabel veden v zeleném pásu podél pozemků parc. č. st. 96/1 a st. 97. U hranice 
pozemků parc. č. st. 97 a st. 100 bude kabel NAYY 4x95 vysmyčkován v nové SS200/NK č. 34 na 
pozemku parc. č. 2766/1. Dále bude pokračovat po pozemku  č. 2766/1 protlakem pod nájezdem RD č. p. 
14 umístěného na pozemku parc. č. st. 100, pak se kabel zahne směrem k RD č. p. 13, kde bude 
přecházet formou neřízeného protlaku č. 40 přes nájezd k RD č. p. 13 umístěného na pozemku parc. č. st. 
101. Kabel NAYY 4x95 bude pokračovat v zelené ploše k nové SS100/NK č. 35 umístěné na pozemku 



 Spis.zn. 776/2020/DR str. 6 

 
parc. č. 2766/1 na hranici se sousedními pozemky parc. č. st. 101 a st. 103/3. Trasa pokračuje východním 
směrem přes nájezd před RD č. p. 12 protlakem č. 41, následně bude vysmyčkován v nové SS200/NK 
č. 36 umístěné na hranici pozemků parc. č. st. 103/1 a st. 104/1. Kabel bude dále veden podél pozemku 
parc. č. st. 101/1 a st. 241. Na pozemku parc. č. 2766/1 u hranice sousedních pozemků parc. č. st. 241 
a parc. č. 3035 bude umístěna nová SS100/NK č. 37. Z nové SS100/NK č. 37 bude vyveden kabel směrem 
k asfaltové komunikaci, kterou překoná společně s chodníkem neřízeným protlakem č. 43 na pozemek 
parc. č. st. 120, kde se kabel vysmyčkuje do nové SS100/NK č. 38. Poté kabel povede východním směrem 
chodníkem do úrovně vjezdu k RD č. p. 67 na pozemku parc. č. st. 116/2, zahne do zelené plochy, poté 
směrem ke sníženému nájezdu do RD č. p. 67, který překoná neřízeným protlakem č. 45 a následně se 
kabel vysmyčkuje v nové SS100/NK č. 39 na pozemku parc. č. 2766/18. Z nové SS100/NK č. 39 bude 
kabel NAYY 4x95 veden pod místní komunikací protlakem č. 15 (druhým podvrtem), poté se kabel zaústí 
do nové SD722/NK R761553 na pozemku parc. č. st. 114. 
Kabely pod vjezdy a v místech, kde je předpoklad pohybu těžké techniky, budou uloženy v chráničce 
AROT90. Křížení kabelů s plynem, vodovodem, kanalizací a sdělovacím kabelem bude provedeno ve 
žlabech nebo rourách AROT. Kabely budou uloženy ve volném terénu ve výkopu 0,35 x 0,80 m, 
v chodníku 0,35 x 0,50 m a v překopu 0,50 x 1,20 m. Kabelové smyčky k přípojkovým skříním, kde budou 
v souběhu dva kabely NAYY 4x50 ve žlabech, budou uloženy ve výkopu 0,50 x 0,80 m.  
Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 47 na pozemku parc. č. st. 45/1: kabelem CYKY 4x10 z nové 
SS100/NK č. 4, a to samostatným výkopem ke vstupním dveřím po pozemku parc. č. 2766/1 do ER. Hlavní 
domovní vedení pro RD č. p. 124 na pozemku parc. č. st. 45/2: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK 
č. 5, a to  společným výkopem s NAYY 4x150, následně samostatným výkopem za roh RD po pozemcích 
parc. č. 3010/1 a 2766/1 a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 122 na pozemku parc. 
č. st. 42/3: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 6, samostatným výkopem po pozemku parc. č. st. 
2766/1 k vratům a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 134 na pozemku parc. č. 41/2: 
z nové SS100/Nk č. 7 do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 50 na pozemku parc. č. st. 41/1: 
kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 8, a to společným výkopem s NAYY 4x150, který poté povede 
samostatným výkopem do úrovně dveří po pozemku parc. č. st. 41/1, pod betonovým nájezdem a zásekem 
do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 51 na pozemku parc. č. st. 40: kabelem CYKY 4x16 z nové 
SS100NK č. 9, dále drážkou do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 72 na pozemku parc. č. st. 36: 
kabelem CYKY 4x16 z nové SS100/NK  č. 10, následně bude v předzahrádce RD na pozemku parc. 
č. 2987 provedena spojka na stávající kabel HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 291 na pozemku 
parc. č. st. 427: kabelem CYKY 4x16 z nové SS200/NK č. 11, v místě stávajícího kabelu HDV na pozemku 
parc. č. 54/4 provedena spojka. Hlavní domovní vedení pro č. p. 52 (kulturní dům) na pozemku parc. č. st. 
34/1: kabelem CYKY 4x16 do ER. Hlavní domovní vedení pro č. p. 56 (pohostinství) na pozemku parc. č.  
st. 34/2: kabelem CYKY 4x16 do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 80 na pozemku parc. č. st. 18/1: 
kabelem CYKY 4x10 z nové SR422/NK R761550, který bude veden po pozemcích parc. č. 2956, st. 18/1 
samostatným výkopem pod betonovým plotem, následně podél plotu na úrovni domu se zahne směrem 
k RD, poté zásekem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 8  na pozemku parc. č. st. 111: kabelem 
z SS100/NV č. 14 vedeným pod schody, průrazem do zádveří a zásekem do ER. Hlavní domovní vedení 
pro RD č. p. 10 na pozemku parc. č. st. 112: kabelem z SS100/NV č. 15 vedeným zásekem po fasádě do 
stávající SP skříně. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 88 na pozemku parc. č. st. 114: kabelem CYKY 
4x10 z nové SD722/NK R761553, který bude veden po pozemcích parc. č. 2766/14 a st. 144 ve společném 
výkopu s NAYY 4x150, poté samostatným výkopem pod místo stávající SP skříně. Hlavní domovní vedení 
pro RD č. p. 41 na pozemku parc. č. st. 56: kabelem CYKY 4x10 z nové SR442/NK R761555, který bude 
veden po pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s 2 x NAYY 4x150, zásekem do fasády do 
stávající SP. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 39 na pozemku parc. č. st. 60/1: kabelem CYKY 4x10 
z nové SS100/NK č. 17, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 samostatným výkopem podél 
okapového chodníku, zásekem do soklu a poté do ER. Nový kabel CYKY 4x10 pro pozemek parc. č. st. 
61/1: bude řešeno z nové SS200/NK č. 18, a to samostatným výkopem po pozemku parc. č. st. 61/1, 
následně naspojkováním na stávající kabel HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 340 na pozemku 
parc. č. st. 61/2: kabelem CYKY 4x16 z nové SS200/NK č. 18, který bude veden po pozemku parc. 
č. 2766/1 společným výkopem s NAYY 4 x 95, poté samostatným výkopem v dlažbě do místa garáže 
a dále do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 62: kabelem z nové 
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SS200/NK č. 18 zásekem pod fasádu do místa stávající SP127, poté naspojkování na stávající HDV. 
Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 36 na pozemku parc. č. st. 63: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK 
č. 20, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s NAYY 4x150, následně 
samostatným výkopem pod stávající SP100 a naspojkování na HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 
35 na pozemku parc. č. st. 65/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 20, který bude veden po 
pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s NAYY 4x150, následně samostatným výkopem přes 
chodník, poté drážkou do garáže a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 34 na pozemku 
parc. č. st. 66/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NV č. 21, který bude veden po pozemku parc. 
č. 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x150, následně na úrovni dveří samostatným výkopem a následně 
do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 33 na pozemku parc. č. st. 67/1: kabelem CYKY 4x10 
z SS200/NV č. 21, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x150, poté 
samostatným výkopem ke dveřím a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 32 na pozemku 
parc. č. st. 68: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č.22, který bude veden po pozemku 2766/1 
samostatným výkopem k dlažbě a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 30 na pozemku 
parc. č. st. 71/1: novým kabelem SS100/NK č. 24, drážkou ve fasádě do stávající SP127. Hlavní domovní 
vedení pro RD č. p. 28 na pozemku parc. č. st. 74: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 25, který 
bude veden po pozemku 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x95, následně pod dlažbou do místa 
stávající SP. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 75: kabelem z nové 
SS200/NK č. 25, který bude veden po pozemku parc. č. st. 75, 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x95 
pod dlažbou, poté výkopem v zelené ploše do místa stávajícího JB, tam se provede naspojkování na 
stávající HDV kabel. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 26 na pozemku parc. č. st. 78: kabelem CYKY 
4x10 z nové SS200/NK č. 25, který bude veden po pozemcích parc. č. 2766/1 a st. 78 společným výkopem 
s NAYY 4x95, následně samostatným výkopem ke dveřím a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro 
RD č. p. 24 na pozemku parc. č. st. 80/1: z nové SS100/NK č. 28, průraz zdivem a následně zásekem do 
ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 23 na pozemku parc. č. st. 81: z nové SS100/NK č. 29 do ER. 
Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 21 na pozemku parc. č. 85/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS300/NK 
č. 31, který bude veden po pozemcích parc. č. 86 a 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x50, drážkou ve 
fasádě do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 20 na pozemku parc. č. 457: kabelem CYKY 4x10 
z nové SS300/NK č. 31, který bude veden do místa stávajícího JB na pozemku parc. č. 86, tam se provede 
naspojkování na stávající kabel HDV. Nový kabel HDV pro stavbu na pozemku parc. č. 3044: kabelem 
CYKY 4x16 z nové SS300/NK č. 31, bude veden po pozemku parc. č. 3044 podél plotu k místu novostavby 
a následně zapojením do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 18 na pozemku parc. č. st. 91: kabel 
bude veden drážkou z SR442/NK R761558, fasádou do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 17 na 
pozemku parc. č. st. 93/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 32, který bude veden po pozemku 
parc. č. 2766/1 společně s NAYY 4x95, následně pod chodníkem a předzahrádkou, zásekem pod fasádu 
do stávající SP127 a naspojkování stávajícího HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 15 na pozemku 
parc. č. st. 97: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 34, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 
ve společném výkopu s NAYY 4x95, zásekem pod fasádu do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 14 
na pozemku parc. č. st. 100: z nové SS200/NK č. 34, drážkou v betonu v podlaze garáže, drážkou ve zdi 
do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 101: kabelem CYKY 4x10 z nové 
SS100/NK č. 35, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 samostatným výkopem podél RD, zásekem 
pod fasádu a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 12 na pozemku parc. č. st. 103/1: 
kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 36, který bude veden po pozemku parc. č. st. 103/1 
samostatným výkopem předzahrádce, v blízkosti nájezdu z dlažby se provede naspojkování na stávající 
kabel HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 54 na pozemku parc. č. st. 104/1: kabelem z nové 
SS200/NK č. 36, průrazem do garáže a do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 11 na pozemku parc. 
č. st. 241: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 37, který  bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 
a parc. č. st. 241 společným výkopem s kabelem NAYY 4x95, poté samotným výkopem podél betonového 
nájezdu, poté zásekem pod fasádu a průrazem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 60 na pozemku 
parc. č. st. 120: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 38, který bude veden samostatným výkopem po 
pozemku parc. č. st. 120 k rohu RD do místa stávající SP100, zde naspojkování na stávající HDV. Hlavní 
domovní vedení pro RD č. p. 67 na pozemku parc. č. st. 116/2: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK 
č. 39, který bude veden po pozemcích parc. č. 2766/18 a st. 116/2 společným výkopem s NAYY 4x95, poté 
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samostatným výkopem k rohu RD a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 99 na pozemku 
parc. č. st. 126: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 41, který bude veden po pozemku parc. 
č. 2766/1 drážkou do betonu nájezdu, garáže a soklu, průrazem do ER. Hlavní domovní vedení pro stavbu 
č. p. 125 na pozemku parc. č. st. 176: kabelem CYKY 4x10 z SS200/NK č. 41, který bude veden po 
pozemku parc. č. 2766/1 drážkou v betonovém chodníku, drážkou pod dveřmi a zásekem do ER. Hlavní 
domovní vedení pro RD č. p. 65 na pozemku parc. č. st. 125: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 42, 
který bude veden po pozemcích parc. č. st. 176 a st. 125 samostatným výkopem, poté průrazem za vrata 
do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 63 na pozemku parc. č. st. 123: kabelem CYKY 4x10 z nové 
SS100/NK č. 43, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 samostatným výkopem k RD, poté 
průrazem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 62 na pozemku parc. č. st. 122: kabelem 
z SS100/NV č. 44 zásekem do spodní podezdívky RD, drážkou za roh, přechodem mezi dveřmi a drážkou 
do ER. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Pozemky parc. č. st. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. st. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 42/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 47 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 61/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 78 (zastavěná plocha a nádvoří),parc. 
č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/3 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 109 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 114 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. st. 115/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 241 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3 
(zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. č. 2766/18 (zahrada), 
parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 
(ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní plocha), parc. č. 3018/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 (ostatní plocha), vše 
v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 
1. 
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku katastrální mapy 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 provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím ověřené projektové dokumentace a za proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického 
zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

3. 
Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku a k plánované stavbě distribuční sítě NN bude zajištěn ze 
stávajících komunikací v obci Kněžpole. 

4. 
Žadatel před zahájením realizace stavby zajistí v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona zpracování 
dokumentace pro provádění stavby. 

5. 
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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6. 
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení 
před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu 
zahájení stavby; bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby. 

7. 
Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezují pozemky parc. č. st. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 
č. st. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 41/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 46/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. st. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 78 
(zastavěná plocha a nádvoří),parc. č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 107/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. st. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 
č. st. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 115/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 116/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 241 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 1/3 (zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 2756/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2766/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 
(zahrada), parc. č. 2766/18 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 
2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 (ostatní plocha), parc. č. 3010/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. č. 3040 (ostatní plocha), parc. 
č. 3044 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště. 
 

8. 
Stavebník je povinen štítek "Stavba povolena" před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 

9. 
Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky 
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno 
stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

10. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 
zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

11. 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy. 

12. 
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

13. 
Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo 
v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí. 

14. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů.  

15. 
Po dokončení stavby může být započato v užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu 
s ust. § 122 stavebního zákona. 
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Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků 
(oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou 
stanoveny pro umístění a provedení stavby: 

16. 
Budou splněny podmínky a upozornění koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uherské Hradiště - 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 03.08.2018, pod číslem jednacím MUUH-
SŽP/54068/2018/Bu: 
▪ Vodoprávní úřad - Stavba bude prováděna v ochranném pásmu vodního zdroje a částečně v záplavovém 
území. Vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník 
stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění případných povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb 
a movitého majetku v záplavových územích, jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové 
podmínky a průběh povodně (zabezpečením movitých před odplavením, odsunem techniky 
a znehodnotitelných materiálů atd. v případě hrozící povodně.) Při provádění stavby musí být učiněna 
taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních. Stroje 
a prostředky používané při provádění stavby musí být v dobrém technickém stavu a musí být zamezeno 
možnostem úniku provozních kapalin. Technický stav strojů a prostředků musí být průběžně kontrolován. 
▪ Orgán ochrany přírody a krajiny - Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem 
péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Orgán ochrany přírody 
proto ve svém vyjádření požaduje postupovat podle výše uvedeného standardu, se kterým musí být 
seznámeny odpovědné osoby, které budou stavební práce provádět.  
▪ Ochrana zemědělského půdního fondu - Na pozemcích spadajících do zemědělského půdního fondu je 
stavebník povinen dodržet ustanovení § 8 zákona o ochraně ZPF. 
▪ Odpadové hospodářství - Při realizaci stavby se předpokládá vznik některých odpadů skupiny 17 
(stavební a demoliční odpady). Nevyužité odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., 
v platném znění, budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. 
§ 12 odst. 2, výše uvedeného zákona o odpadech, a má k nakládání s těmito odpady oprávnění. 

17. 
Budou splněny podmínky vyjádření a souhlasu společnosti EG.D, a.s., ze dne 05.02.2021, pod značkou 
M40715-26094703: 
▪ V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN. 
▪ 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 výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že 
zajistíte:  
▪ V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu 
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP 
těchto 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 OP trvale informováni. 
▪ Objednání přesného vytyčení 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 pro jednoznačné stanovení jeho polohy 
provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců 
EG.D, a.s. (dále jen EGD).  
▪ Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
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▪ Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, atp.) tak, aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů 
pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po 
jeho odkrytí. 
▪ Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude 
odpovídat příslušným ČSN normám. 
▪ Přizvání zástupce EGD 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, ČSN 73 6005. 
▪ Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního 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 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t. 

▪ Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 
konzultována s příslušným správcem zařízení, který 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 VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP 
vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději 
do 10. dne předchozího měsíce. 
▪ Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou 
dohodou stanoveno jinak. 
▪ Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemní uzemňovací soustavy. 
▪ Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D. 
▪ V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po 
ukončení stavby s její kolaudací. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. 

18. 
Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 17.02.2021, pod značkou 
5002307497: 
▪ V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL PE 90 a PE 
63 plynovody vč. přípojek 
▪ Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.  
▪ Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Při 
křížení kabelů NN s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové 
tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí 
být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být 
v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná 
vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek bude provedena v souladu s ČSN 73 6005. V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí 
požadujeme provést následující opatření: křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st., při křížení 
zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořenou 
z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m, páska 
uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou 
dlaždici, uvedená opatření slouží k zamezení případným tepelným vlivům od uzemňovací pásky na 
plynárenské zařízení a přípojek. 
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▪ Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN atd.) musí být 
umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. 
▪ Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu 
plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka 
materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním 
způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených 
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
▪ Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto 
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 
▪ Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena 
kontrola souběhu a křížení. 
▪ 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 
a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu 
jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah 
ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
▪ Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně. Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 
škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, 
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, 
vibrace, apod.). Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  
▪ Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd 
přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 
▪ Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést 
stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném 
a bezpečnostním pásmu PZ.  
▪ Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie 
stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci 
provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma 
a těmito podmínkami. 
▪ Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, 
TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy 
související s uvedenou stavbou. 
▪ Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti 
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
▪ V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, 
aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí 
nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky 



 Spis.zn. 776/2020/DR str. 13 

 
na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie.  
▪ Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 
poškození. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Bude 
zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  
▪ Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE 
potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 
▪ Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která 
nebyla odhalena. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření 
dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním 
pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.  
▪ Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 
styku stavby s PZ. 
▪ PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude 
osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky 
registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04. 
▪ Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ. 
▪ Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou 
z toho vyvozeny příslušné důsledky. 
▪ V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah 
k tomuto pozemku.  

19. 
Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 
22.02.2021, pod číslem jednacím 540795/21: 
▪ V zájmovém území dojde ke střetu se sítí el. komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s. 
▪ Před zahájením zemních prací bude vytyčena trasa PVSEK. 
▪ Stavebník a/nebo žadatel, je-li sám stavebníkem, je povinen: Dodržet vzdálenost vedení NN od trasy 
PVSEK při souběhu 0,3 m (uložit do chráničky), při křížení 0,1 m (uložit do chráničky s přesahem 1,0 m na 
každou stranu od osy NN vedení). V místě křížení uložit vedení NN pod trasu PVSEK. V případě nejasností 
nebo změn vždy požádat POS o vyjádření. Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou 
nedílnou součástí vyjádření. 
▪ Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost 
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona 
o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s, veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je 
stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

20. 
Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen "SVK"), ze 
dne 24.02.2021, pod číslem jednacím SVK/MM/2021/0368: 
▪ Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny 
a kanalizace, a.s., (dále jen vodohospodářské zařízení)   
▪ Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.  
▪ Ke stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 481/2018 ze dne 17.8.2018, které bylo následně prodlouženo 
4.11.2019. Toto vyjádření zůstává v platnosti. 
▪ SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek: Přesné uložení kabelových 
vedení musí být upřesněno po vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení a následně po provedení 
výkopových prací se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací Uh. Hradiště a o tomto musí být sepsán 
zápis ve stavebním deníku. Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (min. 1 měsíc) 



 Spis.zn. 776/2020/DR str. 14 

 
oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.  
▪ Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky. 
▪ Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, 
a. s., Uherské Hradiště, k vyjádření.  
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 2 
Gabriela Berčíková, nar. 09.05.1974, Kněžpole č.p. 46, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Božena Bittnerová, nar. 01.01.1951, Kněžpole č.p. 67, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Blahová, nar. 29.06.1948, Stará Tenice č.p. 1123, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Karel Bureš, nar. 15.07.1975, Na Trávníku č.p. 332, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Bohumil Flíbor, nar. 13.08.1957, Kněžpole č.p. 44, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ludmila Flíborová, nar. 19.05.1964, Kněžpole č.p. 44, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Gajdošíková, nar. 12.05.1951, Kněžpole č.p. 267, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Zdeněk Hasík, nar. 17.01.1956, Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Alena Hasíková, nar. 02.10.1956, Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Martina Hubíková, nar. 18.11.1972, Stavařská č.p. 677, 686 05  Uherské Hradiště 5 
Lubomír Janča, nar. 25.07.1973, Kněžpole č.p. 12, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Tomáš Jančara, nar. 16.04.1977, Kněžpole č.p. 88, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Františka Jančová, nar. 04.10.1954, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Bronislava Kaňovská, nar. 16.07.1962, Kněžpole č.p. 43, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Pavel Kaňovský, nar. 26.06.1960, Kněžpole č.p. 43, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Kašná, nar. 02.03.1949, Kněžpole č.p. 50, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vojtěch Kašný, nar. 23.04.1946, Kněžpole č.p. 50, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Silvie Kupcová, nar. 05.05.1984, Kněžpole č.p. 344, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Věra Kupcová, nar. 07.05.1949, Kněžpole č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Bc. Přemysl Kupec, nar. 19.04.1978, Kněžpole č.p. 344, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Mgr. Vojtěch Kupec, nar. 01.09.1946, Kněžpole č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Roman Málek, nar. 05.09.1981, Kněžpole č.p. 27, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jan Maňásek, nar. 12.08.1985, Kněžpole č.p. 11, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Michal Maňásek, nar. 20.04.1979, Kněžpole č.p. 124, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Roman Němeček, nar. 12.04.1979, Kněžpole č.p. 343, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vojtěch Pospíšil, nar. 20.04.1947, Kněžpole č.p. 60, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Pospíšilová, nar. 03.02.1949, Kněžpole č.p. 60, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vratislav Řezníček, nar. 21.09.1952, Kněžpole č.p. 8, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jakub Saitz, nar. 21.01.1992, Kněžpole č.p. 105, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jaromír Ševčík, nar. 12.04.1986, Kněžpole č.p. 121, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marta Ševčíková, nar. 10.11.1953, Kněžpole č.p. 121, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Robert Šopík, nar. 20.02.1985, Kněžpole č.p. 80, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Martin Vala, nar. 29.11.1972, Kněžpole č.p. 20, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Romana Valová, nar. 29.07.1970, Kněžpole č.p. 20, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Stanislav Vašíček, nar. 25.12.1957, Kněžpole č.p. 62, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Zdeněk Vebr, nar. 25.10.1955, Kněžpole č.p. 28, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ilona Vebrová, nar. 09.05.1964, Louky č.p. 433, 686 01  Uherské Hradiště 1 
MUDr. Antonín Vrána, CSc., nar. 07.05.1941, Mirovická č.p. 1096/26, 182 00  Praha 82 
Mgr. Petr Vrána, nar. 11.04.1964, Kněžpole č.p. 71, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Mgr. Libuše Vránová, nar. 05.04.1964, Kněžpole č.p. 72, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ladislav Žák, nar. 16.04.1953, Kněžpole č.p. 51, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Milena Žáková, nar. 06.03.1954, Kněžpole č.p. 51, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č.p. 733, 687 24  Uherský Ostroh 
MOVYSAM - VTP s.r.o., Kněžpole č.p. 241, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
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Odůvodnění: 

Dne 23.11.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla postupně 
doplňována a poslední listina byla doložena ke dni 24.02.2021. 

Stavební úřad oznámil 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 a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavba "Kněžpole, Obec-obnova NN, kab. NN" v souladu s ustanovením § 103 odst. 1) písm. e) bod 5) 
stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

K žádosti kromě výše uvedených stanovisek, vyjádření apod. byly doloženy tyto doklady a podklady: 
- Kopie katastrální mapy pořízená zabezpečeným dálkovým přístupem, ze dne 11.12.2020. 
- Plná moc k zastupování žadatele (stavebníka), ze dne 18.01.2021. 
 
Projektovou dokumentaci zpracoval:  
Ing. Miroslav Zemánek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení (ČKAIT 1302008). 
 
Stavebník doložil písemný souhlas vlastníků pozemků parc. č. st. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 
č. st. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 41/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 46/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. st. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 78 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 103/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 111 (zastavěná plocha 
a ádvoří), parc. č. st. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří),   
parc. č. st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 241 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/3 
(zahrada), parc. č. 54/4 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2766/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2766/8 (ostatní plocha), parc. č. 2766/14 (zahrada), parc. č. 2766/19 (zahrada), 
parc. č. 2956 (ostatní plocha), parc. č. 2987 (ostatní plocha), parc. č. 3004 (ostatní plocha), parc. č. 3007 
(ostatní plocha), parc. č. 3010/1, parc. č. 3018/4 (ostatní plocha), parc. č. 3029 (ostatní plocha), parc. 
č. 3040 (ostatní plocha), parc. č. 3044 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského 
Hradiště, s umístěním a provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. 
 
Žadatel s odkazem na ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona k žádosti nepřipojil doklady prokazující 
vlastnické právo ani jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 2766/18 (zahrada), parc. č. st. 115/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 86 (zastavěná plocha 
a nádvoří), neboť pro uskutečnění stavby lze na základě ustanovení § 59 odst. 2 energetického zákona 
č. 458/2000 Sb., vyvlastnit. 
 
Záměr se dle územního plánu obce Kněžpole, vydaným dne 26.10.2009 opatřením obecné povahy 
č. 1/2016, účinným od 13.11.2009, nachází v zastavěném území, v zastavitelné ploše "plochy pro bydlení 
individuální", „plochy občanského vybavení“, „plochy veřejných prostranství s převahou zeleně“, „plochy 
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch“. Záměr je v souladu s platným územním plánem 
Kněžpole u Uherského Hradiště. Současně byl předložený záměr posouzen a je přípustný a v souladu s cíli 
a úkoly územního plánování. 
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Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům územního řízení: 
- odst. 1) písm. a) žadatel: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 2, 
- odst. 1) písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Kněžpole, Kněžpole 
č.p. 125, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
- odst. 2) písm. a) vlastník (popř. oprávněný majetkový správce) 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 - pozemky parc. č. st. 18/1, st. 34/1, st. 40, st. 41/1, st. 42/2, st. 46/1, st. 47, st. 52, 
st. 61/1, st. 75, st. 78, st. 86, st. 103/1, st. 103/3, st. 107/1, st. 109, st. 111, st. 114, st. 115/1, st. 116/2, 
st. 120, st. 241, a staveb č.p. 6, 343, 46, 27, 26, 12, 11, 60, 67, 88, 8, 121, 50, 51, 38, 44, 52, 80 na nich 
a pozemky parc. č. 1/3, 54/4, 58, 2756/1, 2766/1, 2766/8, 2766/14, 2766/18, 2766/19, 2956, 2987, 3004, 
3007, 3010/1, 3018/4, 3029, 3040, 3044, vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště: 
Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Božena Bittnerová, 
Kněžpole č.p. 67, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Blahová, Stará Tenice č.p. 1123, 686 01  
Uherské Hradiště 1, Karel Bureš, Na Trávníku č.p. 332, 686 01  Uherské Hradiště 1, Bohumil Flíbor, 
Kněžpole č.p. 44, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Alena Hasíková, 
Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Martina Hubíková, Stavařská č.p. 677, 686 05  
Uherské Hradiště 5, Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Tomáš 
Jančara, Kněžpole č.p. 88, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Františka Jančová, Jana 
Lucemburského č.p. 372, 686 01  Uherské Hradiště 1, Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 
687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Věra Kupcová, Kněžpole č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Mgr. Vojtěch Kupec, Kněžpole č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Roman Málek, 
Kněžpole č.p. 27, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Jan Maňásek, Kněžpole č.p. 11, 687 12  Bílovice 
u Uherského Hradiště, Michal Maňásek, Kněžpole č.p. 124, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Roman 
Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 
687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Jakub Saitz, 
Kněžpole č.p. 105, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Robert Šopík, Kněžpole č.p. 80, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Martin Vala, Kněžpole 
č.p. 20, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12  Bílovice 
u Uherského Hradiště, Stanislav Vašíček, Kněžpole č.p. 62, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, 686 
01  Uherské Hradiště 1, MUDr. Antonín Vrána, CSc., Mirovická č.p. 1096/26, 182 00  Praha 82, Mgr. Petr 
Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 
687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Jednota spotřební 
družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č.p. 733, 687 24  Uherský Ostroh, MOVYSAM - VTP s.r.o., 
Kněžpole č.p. 241, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, obec Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště; věcná břemena - pozemek parc. č. st. 78, k.ú. Kněžpole u Uherského 
Hradiště: Silvie Kupcová, Kněžpole č.p. 344, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Bc. Přemysl Kupec, 
Kněžpole č.p. 344, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, pozemek parc. č. st. 114, k.ú. Kněžpole 
u Uherského Hradiště: Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5, pozemek parc. 
č. 2766/1, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 2, pozemek 
parc. č. st. 18/1, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 
2747/99, 130 00  Praha 3, pozemek parc. č. 3044, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště: Česká spořitelna, 
a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4, pozemek parc. č. st. 107/1, k.ú. Kněžpole u Uherského 
Hradiště: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3, Wolfová Jitka, 
JUDr., Slovanská č.p. 2603/78, 326 00  Plzeň 26, 
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- odst. 2) písm. b) osoby (popř. oprávnění správci), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám (vč. 
veřejné dopravní a technické infrastruktury) na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, věcná 
břemena, dopravní a technická infrastruktura - pozemky parc. č. st. 34/2, st. 41/2, st. 42/3, st. 45/1, st. 45/2, 
st. 53/1, st. 55/1, st. 56, st. 60/1, st. 60/2, st. 61/2, st. 62, st. 63, st. 65/1, st. 66/1, st. 67/1, st. 68, st. 70, st. 
71/1, st. 72/1, st. 74, st. 79/1, st. 79/2, st. 80/1, st. 81, st. 84, st. 91, st. 93/1, st. 96/1, st. 97, st. 100, st. 101, 
st. 104/1, st. 112, st. 115/2, st. 122, st. 123, st. 125, st. 126, st. 167/1, st. 176, st. 85/1, parc. č. 39/4, 
2766/10, 2766/44, 3000, 3012, 3018/1, 3049 a stavbám č.p. 56, č.p. 134, č.p. 122, č.p. 47, č.p. 124, č.p. 
43, č.p. 247, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 340, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 
29, č.p. 28, č.p. 25, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 
54, č.p. 10, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 65, č.p. 99, č.p. 57, č.p. 125, č.p. 21 na nich, vše v katastrálním území 
Kněžpole u Uherského Hradiště: Oldřich Badal, Kněžpole č.p. 14, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
Růžena Badalová, Kněžpole č.p. 14, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Bajajová, Kněžpole č.p. 
24, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Anna Bánovská, Kněžpole č.p. 21, 687 12  Bílovice 
u Uherského Hradiště, Alois Berčík, Kněžpole č.p. 46, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Radka 
Blahová, Kněžpole č.p. 161, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Antonín Dostálek, Kněžpole č.p. 298, 
687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Iveta Dostálková, Kněžpole č.p. 298, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Blanka Horká, Kněžpole č.p. 134, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Jiří Horký, Kněžpole 
č.p. 134, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeněk Hošpes, Kněžpole č.p. 13, 687 12  Bílovice 
u Uherského Hradiště, Marcela Hošpesová, Kněžpole č.p. 13, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Bc. 
Zdeněk Hruška, Kněžpole č.p. 29, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Anna Hurbišová, Kněžpole č.p. 
18, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ján Chovaňák, Kněžpole č.p. 36, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Vojtěch Janiga, Kněžpole č.p. 47, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Bernardína Janigová, 
Kněžpole č.p. 47, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ing. Zdeněk Kadlec, Kněžpole č.p. 345, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Ludmila Kadlecová, Kněžpole č.p. 345, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Dana Kaňovská, 
Kněžpole č.p. 247, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Kašná, Kněžpole č.p. 35, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
František Knot, Chelčického č.p. 830, 763 02  Zlín 4, Josef Knot, Nedachlebice č.p. 274, 687 12  Bílovice 
u Uherského Hradiště, Jiřina Kočicová, Kněžpole č.p. 274, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Miroslav 
Kozelek, Kněžpole č.p. 63, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Anna Kozelková, Kněžpole č.p. 63, 687 
12  Bílovice u Uherského Hradiště, Magdaléna Krčková, Kněžpole č.p. 35, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Ing. Zdeněk Kukulka, Stonky č.p. 552, 686 01  Uherské Hradiště 1, Marie Lapčíková, Kněžpole 
č.p. 33, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Jiří Lukeš, Velká nad Veličkou č.p. 243, 696 74  Velká nad 
Veličkou, Anna Lukešová, Bílsko č.p. 38, 783 22  Cholina, Antonín Mazůrek, Kněžpole č.p. 22, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Jana Mazůrková, Kněžpole č.p. 22, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
Jitka Minářová, Kněžpole č.p. 340, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Josef Moštěk, Kněžpole č.p. 25, 
687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Anna Mošťková, Kněžpole č.p. 25, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Mgr. Antonín Musil, Kněžpole č.p. 36, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Anna Musilová, 
Kněžpole č.p. 36, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Josef Ondroušek, Kněžpole č.p. 37, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Pavelcová, Topolná č.p. 277, 687 11  Topolná, Mgr. Marta 
Pazderová, Medlánecká č.p. 1357/26, 621 00  Brno 21, Milada Piknerová, Kněžpole č.p. 17, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Vladimíra Prchlíková, Kněžpole č.p. 247, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Anna Selucká, Kněžpole č.p. 47, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Lubomír Slíva, 
Kněžpole č.p. 33, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Bc. Martina Slonková, Kněžpole č.p. 31, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, František Smetana, Kněžpole č.p. 32, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Dana Smetanová, Kněžpole č.p. 32, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Mgr. Marie Stránská, 
Kněžpole č.p. 101, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ludmila Škvařilová, Kněžpole č.p. 23, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Zdeňka Trněná, Kněžpole č.p. 122, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, 
Zdeněk Trněný, Kněžpole č.p. 122, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Lukáš Uherek, Kněžpole č.p. 
39, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Miroslav Uherek, Kněžpole č.p. 39, 687 12  Bílovice 
u Uherského Hradiště, Bc Diana Uherková, Kněžpole č.p. 39, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ing. 
Marcela Uherková, Kněžpole č.p. 39, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Ing. Jozef Vaľko, Kněžpole 
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č.p. 57, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, MUDr. Beatrica Vaĺková, Kněžpole č.p. 57, 687 12  
Bílovice u Uherského Hradiště, Antonín Varmuža, Kněžpole č.p. 34, 687 12  Bílovice u Uherského 
Hradiště, Antonín Vaverka, Kněžpole č.p. 99, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, Anna Vaverková, 
Kněžpole č.p. 99, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště, AGRO Development s.r.o., Jaurisova č.p. 515/4, 
140 00  Praha 4, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 
9, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00  Brno 2, MIVACAR s.r.o., Kněžpole č.p. 56, 687 
12  Bílovice u Uherského Hradiště, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01  
Uherské Hradiště 1, Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 86  Zlín, mBank S.A., 
organizační složka, Pernerova č.p. 691/42, 186 00  Praha 86. 
 

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 
dotčena. Účastníky řízení nejsou případní nájemci bytových, nebytových prostor nebo pozemků. 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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 stavebního řádu a životního prostředí, a to podáním učiněným u odboru výstavby a územního 
plánování Obecního úřadu Bílovice. 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, 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. 
 
 
 
 
 
  
Bc. Olga Drozdová 
referent odboru 
 

 
Obdrží: 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně): 
M Plus elektro s.r.o., IDDS: kpbjkjp 
 sídlo: Boršice č.p. 759, 687 09  Boršice u Buchlovic 
 zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 2 
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Obec Kněžpole, IDDS: fngbdmc 
 sídlo: Kněžpole č.p. 125, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Božena Bittnerová, Kněžpole č.p. 67, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Blahová, Stará Tenice č.p. 1123, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Karel Bureš, Na Trávníku č.p. 332, Jarošov, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Bohumil Flíbor, Kněžpole č.p. 44, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Alena Hasíková, Kněžpole č.p. 291, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Martina Hubíková, Stavařská č.p. 677, Mařatice, 686 05  Uherské Hradiště 5 
Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Tomáš Jančara, Kněžpole č.p. 88, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Františka Jančová, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Silvie Kupcová, Kněžpole č.p. 344, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Věra Kupcová, Kněžpole č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Bc. Přemysl Kupec, Kněžpole č.p. 344, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Mgr. Vojtěch Kupec, Kněžpole č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Roman Málek, Kněžpole č.p. 27, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jan Maňásek, Kněžpole č.p. 11, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Michal Maňásek, Kněžpole č.p. 124, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Roman Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jakub Saitz, Kněžpole č.p. 105, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Robert Šopík, Kněžpole č.p. 80, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Martin Vala, Kněžpole č.p. 20, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Stanislav Vašíček, Kněžpole č.p. 62, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, Jarošov, 686 01  Uherské Hradiště 1 
MUDr. Antonín Vrána, CSc., Mirovická č.p. 1096/26, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Mgr. Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Vladimír Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, IDDS: b6idqth 
 sídlo: Veselská č.p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24  Uherský Ostroh 
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MOVYSAM - VTP s.r.o., IDDS: qrupwur 
 sídlo: Kněžpole č.p. 241, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Obec Kněžpole, IDDS: fngbdmc 
 sídlo: Kněžpole č.p. 125, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 
 sídlo: Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Wolfová Jitka, JUDr., IDDS: 8dmg87n 
 sídlo: Slovanská č.p. 2603/78, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
 
Dotčené orgány (doporučeně): 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5 
 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01  Uherské Hradiště 1 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e 
 sídlo: Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01  Uherské Hradiště 1 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 34/2, 41/2, 42/3, 45/1, 45/2, 53/1, 55/1, 56, 60/1, 60/2, 61/2, 62, 63, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 70, 
71/1, 72/1, 74, 79/1, 79/2, 80/1, 81, 84, 91, 93/1, 96/1, 97, 100, 101, 104/1, 112, 115/2, 122, 123, 125, 
126, 167/1, 176, 85/1, parc. č. 39/4, 2766/10, 2766/44, 3000, 3012, 3018/1, 3049, vše v katastrálním 
území Kněžpole u Uherského Hradiště 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Kněžpole č.p. 56, č.p. 134, č.p. 122, č.p. 47, č.p. 124, č.p. 43, č.p. 247, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 340, č.p. 
37, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 25, č.p. 25, č.p. 24, 
č.p. 23, č.p. 22, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 54, č.p. 10, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 
65, č.p. 99, č.p. 57, č.p. 125 a č.p. 21 

 
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 
Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Bílovice, 
Bílovice č.p. 70, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně 
po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: …………….……….. Sňato bude: ……….……..……… Sňato dne:………..………………….. 
 
Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení 
a současně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obecní úřad Kněžpole, č.p. 125, 687 12 Bílovice 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Kněžpole, 
Kněžpole č.p. 125, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně 
po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………….. Sňato bude: …………………… Sňato dne:…………………………….. 
 
Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení 
a současně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen. 
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