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Ing. Veronika Soukupová, tel.: 544 424 879
soukupova@bmo-lisen.cz
V Brně dne 9.1.2020

Žadatel:
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314, Hviezdoslavova č.p. 1359/53, Slatina,
627 00 Brno 27

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 758

Výroková část:
Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 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 2.8.2019 podal E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6,
370 01 České Budějovice 1, kterého zastupuje PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314,
Hviezdoslavova č.p. 1359/53, Slatina, 627 00 Brno 27 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává
podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona a ve smyslu ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby
s názvem:

„Brno, Podlesná-Samoty, prop.VN320-VN317“

(dále jen "stavba")

na pozemku pare. ě. 1065/1, 1067, 1071/1, 1073/2, 1092, 1201, 1241/1, 1242, 1367, 1368, 1377,3872/3,
3923/1, 5227/5, 5227/11, 5227/12, 5231/6, 5253/1 v katastrálním území Líšeň.
Druh a účel umisťované stavby:
Nové zemní kabelového vedení VN s názvem Bmo, Podlesná-Samoty, prop.VN320-VN317, které je
umístěno na pozemcích pare. č. 1065/1, 1067, 1071/1, 1073/2, 1092, 1201, 1241/1, 1242, 1367, 1368,
1377, 3872/3, 3923/1, 5227/5, 5227/11, 5227/12, 5231/6, 5253/1 v katastrálním území Líšeň.
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Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba
umisťuje:
Stavba je umísťuje na pare. ě. 1065/1 (ostatní plocha), pare. č. 1067 (ostatní plocha), pare. ě. 1071/1
(ostatní plocha), pare. ě. 1073/2 (orná půda), pare. č. 1092 (ostatní plocha), pare. č. 1201 (ostatní plocha),
pare. č. 1241/1 (ostatní plocha), pare. č. 1242 (ostatní plocha), pare. č. 1367 (ostatní plocha), pare. ě. 1368
(ostatní plocha), pare. ě. 1377 (vodní plocha), pare. ě. 3872/3 (orná půda), pare. č. 3923/1 (ostatní
plocha), pare. č. 5227/5 (ostatní plocha), pare. č. 5227/11 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. ě. 5227/12
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 5231/6 (ostatní plocha), pare. č. 5253/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Líšeň.

Katastrální území a parcelní čísla podle katastru nemovitostí, na nichž vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo:
pare. č. 1065/1, 1067, 1071/1, 1073/2, 1092, 1201, 1241/1, 1242, 1367, 1368, 1377, 3872/3, 3923/1,
5227/5, 5227/11, 5227/12, 5231/6, 5253/1, 916, 918, 924, 926/2, 928/2, 930, 931, 932, 934, 938, 940,
942, 944, 946, 948, 950, 1026, 1028/2, 1032/2, 1034/2, 1034/3, 1035, 1039, 1042, 1050, 1055/2, 1057/2,
1059/3, 1061/3, 1063/2, 1065/2, 1065/3, 1232/2, 1234/2, 1288/1, 1288/2, 1289/2, 1375, 1376/1, 3872/1,
5158/4, 5158/5, 5159/1, 5228/2, 5231/1, 5234, 5235/2, 5239/1, 5244, 5245, 5248/2, 5249/2, 5252/1, 5282
v katastrálním území Líšeň.
Popis stavebního záměru:
Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení VN společnosti E.ON Distribuce, a.s. v k.ú.
Líšeň z důvodu spolehlivější dodávky elektrické energie. Výstavbou tohoto nového zemního vedení VN
dojde k propojení linek VN317 o. Brno Líšeň Kubelíkova a VN320 o. Líšeň Záleského.
Stávající podpěrné body č. 14 a 15 o. Líšeň Záleského (VN320) budou demontovány a nahrazeny novými
p.b. na parcele č. 3872/3. Žňového sloupu č. 14 se provede kabelový svod a vybuduje se nové zemní
kabelové vedení VN kabely typu 3x (NA2XS(f)2Y 1x240 mm2). Nový zemní VN kabel povede přes
ulice Podlesná, Obecká, Šimáčkova, Kubelíkova a Samoty a bude ukončen ve stávající trafostanici TS
Líšeň Samoty (701811). Nový zemní kabel VN bude situován v zelených pásech, popřípadě ve
stávajících chodnících (dle situačních výkresů). Stávající přípojka VN p. Líšeň Samoty včetně p.b. 7A na
parc.ě. 5282 bude demontována. V místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se kabel VN uloží do
chráničky nebo do betonových žlabů. Přechody přes stávající komunikace jsou navrženy překopy a
protlaky. K novému kabelu VN bude v celé jeho trase přisvazkována trubka HDPE 40/33. Zábor
pozemků bude proveden v pásu o celkové šířce 2 m, nebudou zasaženy jiné pozemky. Účelem je
dodávání elektrické energie v požadované kvalitě a kvantitě. Celková délka vedení zemního kabelu VN je
1160 m. Podzemní kabelové vedení bude uloženo ve výkopu o rozměrech 0,5 x 1,2 (šířka x hloubka
v metrech).
Z hlediska využití území byla vydána výjimka ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o
stavební uzávěře v k.ú. Líšeň, lokalita Kostelíček, (č.j. MMB/307632/2018).

Stavební řešení je detailně popsáno v projektové dokumentaci, kterou zpracoval 07/2019 Tomáš Houdek,
zodpovědný projektant Michal Günther, ČKAIT 1005264. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny
v projektové dokumentaci z 07/2019 Tomáš Houdek, zodpovědný projektant Michal Günther, ČKAIT
1005264.

II. stanovuje pro umístění stavby, pro další přípravu a realizací záměru tyto podmínky:
1.

2.

3.

4.

Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace (datum vyhotovení 07/2019) Tomáš Houdek,
zodpovědný projektant Michal Günther, ČKAIT 1005264. Případné změny nesmí být prováděny bez
předchozího projednání se stavebním úřadem.
Povolení k provedení stavby: Nové zemní kabelového vedení VN nevyžaduje dle ust. § 103 ödst. 1
písm. e) bod 5. stavebního zákona ohlášení ani povolení stavby. Jedná se o distribuční soustavu
v elektroenergetice s výjimkou budov.
Budou respektována příslušná ustanovení zákona ě. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
v platném znění.
Stavebník předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedení stavby.
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8.
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10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
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Při provádění stavby budou dodržovány příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
související právní předpisy, především vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na stavby.
Před zahájením výkopových prací pro umístění sítí technické infrastruktury (komunikační vedení) do
tělesa pozemní komunikace je stavebník (případně jiná oprávněná osoba) povinen požádat předem
příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění
stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro
určené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a
stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního
prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavba musí
splňovat uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu
plánované životnosti stavby.
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat,
bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména
následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,
přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména
ionizujících, nepříznivých účinků elektromagnetického záření, znečištění vzduchu, povrchových
nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, nevhodného
nakládání s odpady, výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních
konstrukcí uvnitř staveb, nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle
charakteru užívaných místností, nevhodných světelně technických vlastností.
Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, ref.
zemědělství a pozemky, ze dne 19.7.2018 č.j. 2004/05600/2018/Hu,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, referát
pozemních komunikací, ze dne 8.9.2017 č.j. MC LIŠEN 07682/2017/2000/Kůs,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, ref.
životního prostředí, ze dne 10.2.2017 č.j. 12031/2016/2000/Std,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku Magistrátu města Bma, Odbor investiční, ze dne
30.10.2017 č.j. MMB/0396880/2017, včetně prodloužení platnosti ze dne 26.11.2019, č.j.
MMB/04803 72/2019,
Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Bma, Odbor
územního plánování a rozvoje, ze dne 23.4.2019 č.j. MMB/0396950/2017,
Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasu Magistrátu města Bma, Odbor životního prostředí,
ze dne 23.4.2019 č.j. MMB/0396950/2017,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Statutárního města Bma, Odbor správy majetku,
ze dne 23.10.2017 č.j. MMB/0397034/17 a ve vyjádření Statutárního města Bma, Odbor správy
majetku, ze dne 10.2017 č.j. MMB/0397034/17,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města Bma, Odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství, ze dne 3.1.2017 č.j. MMB/0005965/2017,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne
13.6.2019 č.j. B6941-16333169,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., ze dne
7.9.2017 č.j. 3100-MO-M303/17,
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
ze dne 11.7.2019, v 722/016715/2017/AŠv, prodloužení ze dne 11.7.2019, č.j.
722/014312/2019/AŠv,
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21. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Dopravní podnik města Brna,a.s., ze dne
19.10.2016 č.j. 12689/2016/5040
22. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku GridServices, s.r.o., ze dne 23.10.2017, zn.
5001596258,
23. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne
2.10.2017, č.j.730364/17, doplňující vyjádření ze dne 23.10.2017 č.j. POS-730364/17zpr,
24. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření UPC ČR, s.r.o., zastoupena spol. InfoTel, spol. s
r.o., ze dne 18.6.2019 č.j. E008665/19,
25. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Technické sítě Brno, a.s., ze dne
17.6.2019 č.j. TSB/05188/2019,
26. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Veřejná zeleň města Brna, příspěvková
organizace, ze dne 10.1.2018 č.j. S/l8/68/18.
27. Ochranné pásmo zemního vedení VN (1 m na obě strany) vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby dle ust. § 68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
28. Stavebník je povinen respektovat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.
29. Před zahájením prací projednejte se všemi vlastníky a správci podzemního vedení technické
infrastruktury navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytýčení křížení i souběh sítí technické
infrastruktury a informujte je o pravděpodobné době zahájení prací.
30. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí,
zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší
a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a
požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze
staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet
podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a
znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u
kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.
31. Stavebník je povinen respektovat požadavky stanovené ve vyhlášce ě. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění.

III. stanovuje pro užívání stavby tyto podmínky:
1. Dokončenou stavbu lze užívat dle ust. § 119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního
souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze
ě. 12 vyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, v platném znění.
Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických
předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba
podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace
nebo projektová dokumentace zpracována.
2. Dle ust. § 121 stavebního zákona stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k
nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v
§118 odst. 7 stavebního zákona. Jelikož jde o stavbu technické infrastruktury, předloží dokumentaci
geodetické části skutečného provedení stavby. Jelikož se stavba nachází na území obce, která vede
technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž
doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu
technické mapy obce.
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Účastník řízení:
stanovený dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- žadatel:
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314, Hviezdoslavova č.p. 1359/53, Slatina,
627 00 Brno 27

Odůvodnění:
Dne 2.8.2019 podal E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České
Budějovice 1, kterého zastupuje PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314, Hviezdoslavova č.p.
1359/53, Slatina, 627 00 Brno 27 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
„Brno, Podlesná-Samoty, prop.VN320-VN317“

na pozemku pare. č. 1065/1, 1067, 1071/1, 1073/2, 1092, 1201, 1241/1, 1242, 1367, 1368, 1377, 3872/3,
3923/1, 5227/5, 5227/11, 5227/12, 5231/6, 5253/1 v katastrálním území Líšeň.
Uvedeným dnem podáním žádosti bylo v souladu s ust. § 44 správního řádu zahájeno územní řízení.
K žádosti žadatel doložil doklady dle části B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a ust. § 86
stavebního zákona:
- projektovou dokumentaci stavebního záměru ve dvou vyhotoveních (datum vyhotovení 07/2019) Tomáš
Houdek, zodpovědný projektant Michal Giinther, ČKAIT 1005264,
- plnou moc k zastupování žadatele podepsanou dne 3.1.2019,
- smlouvy budoucí o zřízení služebností,
- seznam vlastníků dotčených nemovitostí,
- smlouvu o smlouvě budoucí Statutární město Brno
- smlouvu o smlouvě budoucí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- souhlas vlastníka nemovitosti, Maria Sopoušková,
- povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti, ze dne 26.7.2018, č.j. MMB/307632/2018.

Dále žadatel doložil:
- vyjádření Magistrátu města Brna, Majetkový odbor, dne 17.10.2017 č.j. MMB/0397013/2017,
- stanovisko ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. zemědělství a pozemky, ze dne 19.7.2018 č.j.
2004/05600/2018/Hu,
- vyjádření ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, ze dne 8.9.2017 č.j. MC
LIŠEN 07682/2017/2000/Kůs,
- vyjádření ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. životního prostředí, ze dne 10.2.2017 č.j.
12031/2016/2000/Std,
-vyjádření ÚMČ Brno - Líšeň, stavební odbor, Jírova 2, Brno - Líšeň, ze dne 16.11.2016, č.j. MCLISEN
11443/2016/2700/Mal,
- stanovisko Magistrátu města Bma, Odbor investiční, ze dne 30.10.2017 č.j. MMB/0396880/2017,
včetně prodloužení platnosti ze dne 26.11.2019, č.j. MMB/0480372/2019,
- koordinované stanovisko ze dne 23.4.2019 č.j. MMB/0396950/2017, zahrnující: závazné stanovisko
Magistrátu města Bma, Odbor územního plánování a rozvoje, souhlas Magistrátu města Bma, Odbor
životního prostředí, závazné stanovisko Magistrátu města Bma, Odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, vyjádření Magistrátu města Bma, Odbor dopravy, vyjádření Magistrátu města Bma, Odbor
památkové péče,
- vyjádření Statutárního města Bma, Odbor správy majetku, ze dne 23.10.2017 č.j. MMB/0397034/17,
- vyjádření Statutárního města Bma, Odbor správy majetku, ze dne 10.2017 č.j. MMB/0397034/17,
- vyjádření Magistrátu města Bma, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, ze dne 3.1.2017
č.j.MMB/0005965/2017,
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., ze dne 13.6.2019 č.j. B6941-16333169,
- vyjádření Brněnské komunikace a.s., ze dne 7.9.2017 č.j. 3100-MO-M303/17
- vyjádření Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 11.7.2019, v 722/016715/2017/AŠv, prodloužení
ze dne 11.7.2019, č.j. 722/014312/2019/AŠv,
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- vyjádření Dopravní podnik města Brna, a.s., ze dne 19.10.2016 č.j. 12689/2016/5040
- souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební
prevence, ze dne 27.10.2017 č.j. HSBM-73-1-2543/1-OPST-2017,
- stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 23.10.2017, zn. 5001596258,
- doplňující podmínky Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 23.10.2017 č.j. POS730364/17zpr, k vyjádření č.j.730364/17, ze dne 2.10.2017,
- vyjádření UPC ČR, s.r.o., zastoupena spol. InfoTel, spol. s r.o., ze dne 18.6.2019 č.j. E008665/19,
- vyjádření Technické sítě Brno, a.s., ze dne 17.6.2019 č.j. TSB/05188/2019,
- vyjádření Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, ze dne 10.1.2018 č.j. S/l 8/68/18
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, ze dne 13.10.2017, č.j. 3046763/2017-8201,
- vyjádření Teplárny Brno, a.s., ze dne 17.6.2019, zn. 15829/2019/TB,
- vyjádření net4gas, s.r.o., ze dne 12.6.2019, zn. 5090/19/OVP/N,
- vyjádření itself, s.r.o., ze dne 2.7.2019, č.j. 19/002865,
- vyjádření netbox, SMART Comp, a.s., ze dne 9.7.2019, č.j. V-0611/2019,
- vyjádření T-mobile, a.s., ze dne 12.6.2019, zn. E23419/19,
- vyjádření Vodafone cz, a.s., ze dne 12.6.2019, zn. 190612-1610124009.

Dále stavební úřad v opatření účastníky upozornil, že:
- dle ust. 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a námitky
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, tj. do 16 dnů od doručení oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží,
- dle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží,
- dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží,
- dle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního
zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží,
- dle § 89 odst. 5 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební
úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve
věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných
práv.
Současně stanovil všem účastníkům ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu třídenní lhůtu, ve které se
mohou vyjádřit k podkladům založených ve spisové dokumentaci.

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil v souladu s ust. § 85 stavebního zákona a
vymezuje ho následovně:
• dle ust. § 85 odst. 1 odst. a) stavebního zákona:
- žadatel:
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314, Hviezdoslavova č.p. 1359/53,
Slatina, 627 00 Brno 27

• dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Statutární město Brno, zastoupeno Mgr. Břetislav Štefan starosta, MČ Bmo-Líšeň, Jírova č.p. 2609/2,
Bmo-Líšeň, 628 00 Brno 28
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• dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem:
Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrm
sídlo: Malinovského náměstí 3, Bmo-střed, Bmo-město, 601 67 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
• dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno 39
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno 3
Dopravní podnik města Brna,a.s., IDDS: bj6cd4x
sídlo: Hlinky č.p. 151, 656 64 Brno
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technické sítě Brno, a.s., IDDS: 55kgizb
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Bmo-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix
sídlo: Kounicova č.p. 1013/16a, Bmo-střed, Veveří, 602 00 Bmo 2
Magistrát města Bma, Odbor investiční, IDDS: a7kbrm
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Bmo-střed, Veveří, 601 67 Bmo 2
Vlastník pozemku pare. č. 916, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 918, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 924, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 926/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 928/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 930, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 931, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 932, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 934, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 938, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 940, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 942, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 944, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 946, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 948, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 950, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1026, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1028/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1032/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1034/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1034/3, k.ú. Líšeň.
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Vlastník pozemku pare . č. 1035, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1039, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1042, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1050, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1055/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1057/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1059/3, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1061/3, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare,, č. 1063/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare., č. 1065/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare., č. 1065/3, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1232/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1234/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1288/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1288/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1289/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1375, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1376/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 3872/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5158/4, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5158/5, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5159/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5228/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5231/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5234, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5235/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5239/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5244, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5245, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5248/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5249/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5252/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5282, k.ú. Líšeň.
Při vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo
sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad
posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska orientace k okolním
stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.
V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení.

S námitkami účastníků územního řízení se stavební úřad vypořádal takto:
- námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Stavební úřad posoudil předloženou žádost v souladu s § 90 stavebního zákona, zda záměr žadatele:
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území
Obec Brno, městská část Bmo-Líšeň má platný územní plán.
Z Regulativů Územního plánu města Bma pro (dále jen ÚPmB) pro uspořádání území (tvořících Přílohu
č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Bma č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, v platném
znění) a z výkresů ÚPmB vyplývají následující podmínky využití předmětného území:
Pozemky parc.č. 5227/11, 5231/6, k.ú. Líšeň jsou součástí ploch stavebních stabilizovaných. Účel využití
plochy je dán funkcí - bydlení, podrobné rozlišení účelu využití plochy v rámci dané funkce je dán
funkčním typem BC - plocha čistého bydlení. Index podlažní plochy je dán hodnotou 0,4.
FUNKCE: PLOCHY BYDLENÍ
- jsou určeny především pro bydlení Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo
částečně povoleno vymístění bydlení za účelem jiného funkčního využití, se nevztahuje regulativ
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vzájemného poměru ploch bydlení a ostatních přípustných nebo podmíněně přípustných zařízení
stanovený pro příslušný funkční typ.
BC PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ
slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %).
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro
každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se
nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do
těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše
požadováno.
Přípustné jsou:
- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 80 % hrubé
podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také
- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám obyvatel předmětného území,
-jednotlivá zařízení administrativy.
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkění objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu
funkcí umístěných v objektu - za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v
lokalitě):
- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na
vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200-300 m) mimo veřejná prostranství,
- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel
předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání
území),
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní
činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání
zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě.
Míra stavebního využití:
Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných funkčních plochách je dána stávajícím stavem
zástavby v předmětné základní ploše. Při výpočtu skutečné hodnoty IPP pro již existující zástavbu se z
předmětné základní funkční plochy nezapočítávají výměry pozemků, na nichž má být uvažovaná
výstavba realizována, ani plochy eventuálních proluk v uliční frontě existujících v rámci předmětné
základní plochy. Takto získaná hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační
charakter s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících objektů
nesmí objem povolované stavby:
- překročit 50 % původního objemu stavby (při nástavbách či přístavbách - toto omezení neplatí v
případě, kdy navrhovanou dostavbou nebude překročena stanovená hodnota IPP, jejíž výpočet je popsán
výše).
- narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem
nadzemních podlaží a způsobem řešení zastřešení včetně eventuálního podkroví);
- zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí;
Plocha základní je vymezená část území, pro kterou je podrobně určen účel a intenzita využití a ke které
jsou vztaženy veškeré bilance ÚPmB.

Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže:
- svým situováním, dispozičním uspořádáním nebo stavebnětechnickým řešením jsou v rozporu s
požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný druh stavby nebo
provozovanou činnost,
- počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality,
- mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě
samotné nebo v jejím okolí,
- nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel v dostatečném počtu.

Z Regulativů Územního plánu města Bma pro (dále jen ÚPmB) pro uspořádání území (tvořících Přílohu
č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Bma č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, v platném
znění) a z výkresů ÚPmB vyplývají následující podmínky využití předmětného území:
Pozemek parc.č. 1065/1, 1067, 1071/1, 1073/2, 1092, 1201, 1241/1, 1242, 1367, 1368, 5227/5, 5227/12,
5253/1, k.ú. Líšeň je součástí ploch stavebních stabilizovaných. Účel využití plochy je dán funkcí doprava, podrobné rozlišení účelu využití plochy v rámci dané funkce je: plochy komunikací a
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prostranství místního významu.
FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU
-jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města.

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
- PLOCHY KOMUNIKACÍ A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Stavebním záměrem je vybudování nového zemního kabelového vedení VN společnosti E.ON Distribuce,
a.s. v k.ú. Líšeň z důvodu spolehlivější dodávky elektrické energie. Tato stavba je navržena jako
propojení linek VN317 o. Brno Líšeň Kubelíkova a VN320 o. Líšeň Záleského. Tato stavba nemění
nikterak ráz krajiny ani využití území.
Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba/zařízení změní stávající účel a intenzitu využití území v
takové míře, která je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, navržená stavba není v
rozporu s veřejnými zájmy, jejím umístěním nedojde k narušení urbanistických a architektonických
hodnot stávající zástavby, ani k narušení charakteru území, a proto stavební úřad konstatuje, že záměr je
přípustný.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
Stavba splňuje požadavky stanovené v ust. § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění.
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisůě) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
K stavebnímu záměru byla doložena tato závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
státní správy, jejich požadavky byly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u
stavebních záměrů, jelikož k záměru se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona.
Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, jelikož jde o stavbu, kterou lze provést bez
stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru dle ust. § 103 odst. 1
písm. e) bod 6. stavebního zákona.
Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením, stanovisky a
rozhodnutími dotčených orgánů, jejichž podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území,
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených
orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto
orgány hájí veřejné zájmy.
Písemnosti byly v rámci celého územního řízení doručovány v souladu s ust. § 19 až § 5 správního řádu a
§ 87 a § 92 stavebního zákona.

Stavební úřad podmínky uvedené ve stanovisku zahrnul do části II. výroku územního rozhodnutí.
Základní zásady činnosti správních orgánů stanoví ve svých ustanoveních hlava II. části I. správního řádu,
konkrétně ustanovení § 2 - § 8. Povinnost postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy
ukládá stavebnímu úřadu zásada legality zakotvená v ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, z níž dále
vychází zásada materiální pravdy zakotvená v ustanovení § 3 téže právní normy, která stanoví povinnost
správního orgánu zvolit takový postup, při kterém bude zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v
ustanovení § 2 správního řádu.
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V průběhu územního řízení postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními
předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu
byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i
oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může
zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán
dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí stavební úřad určoval v souladu s ustanovením § 50
správního řádu a s ust. § 86 stavebního zákona. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě
zjištěného stavu věci.
Stavební úřad v souladu s § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění stanovil v územním
rozhodnutí podmínky pro umístění stavby a další podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí dle ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí
právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí dle ust. § 93 odst. 2 stavebního zákona po dobu
trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Dobu platnosti územního rozhodnutí může dle ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad na
odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
Dle ust. § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době
jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného
v době platnosti právo stavební záměr realizovat,
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Dle ust. § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad
obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li
realizace záměru již zahájena.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou dle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat účastníci řízení
odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. doručení účastníku řízení).
Dle ust. § 81 odst. 2 správního řádu právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se oznámení
rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání
zpět, nemůže je dle ust. § 81 odst. 3 správního řádu podat znovu.
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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Odvolání se podává dle § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
tj. na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno - Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno. O odvolání
rozhoduje dle § 88 správního řádu odvolací správní orgán, tj. Magistrát města Brna, odbor územního a
stavebního řízení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

r

[otisk úředního razítka]
Ing. arch. Markéta Šmolková Hoskovcová, Ph.D.
vedoucí stavebního odboru
Úřad městské části města Brna
Bmo-Líšeň

Toto oznámení musí být dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno 15 dní na úřední desce ÚMČ Brno
- Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:.Sejmuto dne:..C./....ť.....ť?Ú^
Eva Horáková

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce.
ÚřadměstskéťásH místa

Rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
Od .

4» /•

Do:

Brno-Líšeň

Jírova 2,628 00 Brno

X

J), + ¿¿¿O

Poplatek:
Vydání rozhodnutí o umístění stavby podléhá úhradě správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, v platném znění (položka 17 odst. 1 písm. e), ve výši 1000 Kč. Tuto částku žadatel
(E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera ě.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, kterého
zastupuje PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314, Hviezdoslavova ě.p. 1359/53, Slatina, 627 00
Brno 27) uhradí buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet: 1916024621/0100 pod variabilním symbolem 7970704719 nebo v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

Obdrží:
- žadatel:
Společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera ě.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost PROSIG, s.r.o., Tomáš Houdek, IČO 27685314, Hviezdoslavova ě.p.
1359/53, Slatina, 627 00 Brno
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
MČ Bmo-Líšeň, starosta, Mgr. Břetislav Štefan, Jírova ě.p. 2609/2, Bmo-Líšeň, 628 00 Brno 28
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- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem:
Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrm
sídlo: Malinovského náměstí 3, Bmo-střed, Bmo-město, 601 67 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou):
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno 39
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/la, Pisárky, 603 00 Brno 3
Dopravní podnik města Brna,a.s., IDDS: bj6cd4x
sídlo: Hlinky č.p. 151, 656 64 Brno
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technické sítě Brno, a.s., IDDS: 55kgizb
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Bmo-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix
sídlo: Kounicova č.p. 1013/16a, Bmo-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Magistrát města Bma, Odbor investiční, IDDS: a7kbrm
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Bmo-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
Vlastník pozemku pare. č. 916, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 918, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 924, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 926/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 928/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 930, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 931, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 932, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 934, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 938, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 940, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 942, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 944, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 946, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 948, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 950, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1026, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1028/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1032/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1034/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1034/3, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1035, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1039, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare. č. 1042, k.ú. Líšeň.
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Vlastník pozemku pare . ě. 1050, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . ě. 1055/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . ě. 1057/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1059/3, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1061/3, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . ě. 1063/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1065/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare . č. 1065/3, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare,, č. 1232/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare.. č. 1234/2, k.ú. Líšeň.
Vlastník pozemku pare., ě. 1288/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 1288/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 1289/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 1375, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 1376/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 3872/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 5158/4, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 5158/5, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5159/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5228/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5231/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5234, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5235/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5239/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5244, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 5245, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 5248/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. ě. 5249/2, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5252/1, k.ú. Líšeň,
Vlastník pozemku pare. č. 5282, k.ú. Líšeň.
Dotčené správní úřady:
ÚMČ Bmo-Líšeň„ Útvar tajemníka, ref. zemědělství a pozemky, Jírova ě.p. 2, Bmo-Líšeň, 628 00 Brno
ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. pozemních komunikací, Jírova ě.p. 2, Bmo-Líšeň, 628 00 Brno
ÚMČ Bmo-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. životního prostředí, Jírova ě.p. 2, Bmo-Líšeň, 628 00 Bmo
Magistrát města Bma, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrm
sídlo: Kounicova ě.p. 949/67, Bmo-střed, Veveří, 601 67 Bmo 2
Magistrát města Bma, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrm
sídlo: Kounicova ě.p. 949/67, Bmo-střed, Veveří, 601 67 Bmo 2
Statutární město Bmo, Odbor správy majetku, IDDS: a7kbrm
sídlo: Dominikánské náměstí ě.p. 196/1, Bmo-město, 602 00 Bmo 2
Magistrát města Bma, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrm
sídlo: Kounicova ě.p. 949/67, Bmo-střed, Veveří, 601 67 Bmo 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého ě.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Bmo 14

Dále obdrží:
oprávněná úřední osoba
spis

