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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Dědice, Dědice 40, 675 41 Dědice,
kterou zastupuje SETO, spol. s r.o., Pavlína Řezáčová, Hradecká 17, 380 01 Dačice
(dále jen "žadatel") podal dne 27.04.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Dědice, veřejné osvětlení, č. 153/2018
na pozemku parc. č. 404/26, 411/1, 411/2, 404/24, 66, 12, 14/1, 404/20, 404/21, 26/3, 49/1, 49/2 v
katastrálním území Dědice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Projekt řeší návrh přeložky venkovního vedení veřejného osvětlení náhradou za zemní kabelové
vedení v obci Dědice. Z důvodu plánované rekonstrukce rozvodu nízkého napětí investora EG.D,
a.s. je navržena výměna venkovního vedení veřejného osvětlení za zemní rozvod s novými
osvětlovacími stožáry. Trasa nového vedení veřejného osvětlení je navržena do trasy připravované
přeložky investora EG.D, a.s. a to z důvodu minimalizování vynaložených nákladů. Výbojková
svítidla budou umístěna na stožárech výšky 9 m (7,2m nad zemí) s obloukovými jednoramennými
výložníky. Z důvodu kompletní demontáže vzdušného rozvodu vedení NN v obci Dědice, budou
také demontovány stávající osvětlovací tělesa Modus, které jsou umístěny na podpěrných bodech.
Nový rozvod VO bude realizován kabelovým vedením AYKY 4x16. Trasa nového vedení je
společná s navrhovaným rozvodem EG.D. Pro osvětlovací tělesa bude postaveno nových 39 stožárů.
Demontované osvětlovací tělesa Modus (18ks) budou opětovně použity a doplněny novými
osvětlovacími tělesy LED. Přechody přes silnici a potoka jsou navrženy řízeným protlakem. U č.p.
14 bude kabelové vedení VO uloženo do místní silnice z důvodu výskytu jiných podzemních inž. sítí
v okraji silnice. V blízkosti nového přípojkového pilíře SS200/NK (investor EG.D,a.s.) u č.p. 16
bude postaven nový elektroměrový pilíř, který bude sloužit pro ovládání VO a měření spotřeby VO.
Bude použit kompaktní pilíř RVO S1/NKP7P (skříně vedle sebe). Z přípojkového pilíře SS200/NK
bude zřízeno nové propojovací vedení AYKY 4x25 do elektroměrového rozvaděče VO. Nové vedení
AYKY 4x16 bude uloženo v kabelové chráničce PE75 ve společném výkopu s vedením NN. Obec
Dědice zafinancuje rozšíření výkopu pro uložení vedení VO. Osvětlovací stožáry budou uzemněny
ocelovou kulatinou FeZn 010 mm, která bude přiložena do výkopu k novému vedení a bude spojena
s plánovaným uzemněním investora EG.D, a.s. Stávající vzdušné vedení AIFe a svítidla budou
demontovány.
Dotčené povrchy budou uvedeny do původního I funkčního stavu, výkopy budou po vrstvách
hutněny a zatravněny. Ocelové stožáry budou uzemněny ocelovou kulatinou FeZn 010 mm,
uloženou v celé délce kabelového vedení.
Při výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch.
Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do
16 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá
stanoviska dotčené orgány. Zároveň správní orgán dává účastníkům podle § 36 odst. 3 správního řádu
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se
jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
vzdal.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny
Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 15:00. Účastník má při jednání se správním orgánem právo na
konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při
rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení
podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem,
správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 173/5, 173/6, 174/5, 174/17, 174/2, 174/16, 43, 42, 404/13, 40/1, 39, 38, 170/4, 168/7, 168/6,
168/10, 37/1, 35, 34, 33, 32, 31, 411/18, 411/8, 404/17, 404/18, 411/7, 112, 404/3, 16/1, 16/2,
404/11, 14/3, 72/1, 71, 433/24, 65, 67, 383/4, 404/2, 60/2, 56/2, 52/3, 404/14, 47/2, 13, 8, 7, 6, 5,
111/3, 111/2 v katastrálním území Dědice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dědice č.p. 43, č.p. 45, č.p. 39, č.p. 28, č.p. 13, č.p. 47, č.p. 8, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 22, č.p. 33
a č.p. 44
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Příloha:
Situační výkres
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………..…………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
SETO, spol. s r.o., IDDS: 5snzyts
účastníci (dodejky)
Radmila Krejčí, Dědice č.p. 8, 675 41 Nové Syrovice
Karel Krejčí, Dědice č.p. 8, 675 41 Nové Syrovice
Bc. Štěpánka Lukšová, Litohoř č.p. 64, 675 44 Lesonice
František Maderka, Nové Syrovice č.p. 210, 675 41 Nové Syrovice
Ludmila Mandátová, Dědice č.p. 19, 675 41 Nové Syrovice
Ing. Tereza Šteflíčková, Dlážděná č.p. 198, 691 05 Zaječí
Jana Vedralová, Dědice č.p. 21, 675 41 Nové Syrovice
Josef Žák, Dešov č.p. 4, 675 33 Dešov
Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu
Obec Dědice, IDDS: xe5bswp
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, IDDS: 3qdnp8g
Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb dle parcelního čísla, výpis z KN (veřejnou vyhláškou)
parc. č. 173/5, 173/6, 174/5, 174/17, 174/2, 174/16, 43, 42, 404/13, 40/1, 39, 38, 170/4, 168/7, 168/6,
168/10, 37/1, 35, 34, 33, 32, 31, 411/18, 411/8, 404/17, 404/18, 411/7, 112, 404/3, 16/1, 16/2, 404/11,
14/3, 72/1, 71, 433/24, 65, 67, 383/4, 404/2, 60/2, 56/2, 52/3, 404/14, 47/2, 13, 8, 7, 6, 5, 111/3, 111/2 v
katastrálním území Dědice
dotčené správní úřady
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Míru č.p. 31, 676 02
Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2

