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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, 602 00  Brno, 
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23  Břest, zastoupena na základě plné 
moci Ing. Petrem Totkem, projektantem společnosti 

(dále jen "žadatel") podal dne 10.11.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

                                             "Velké Těšany - kabel NN, zahrady" 
                                                           Bařice, Velké Těšany 
 

na pozemcích parc. č. 509, 1504, 1505, 1510/61, 1672/2, 1683/1, 1684, 1865/1, 1868/1 v katastrálním 
území Velké Těšany. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Popis stavby: 
Jedná se o umístění nového kabelového distribučního vedení NN v obci Bařice, místní části Velké 
Těšany. Ze stávajícího kabelového pilíře SR522, č. 431408 bude vyveden kabel NAYY 4x95, který bude 
uložen v zemní rýze, bude smyčkován do pojistkového pilíře SS200 umístěného při společné hranici 
pozemků pare. č. 1504 a pare. č. 1505 a dále bude uložen v zemní rýze a ukončen v kabelovém pilíři 
SS200 umístěném při společné hranici pozemků pare. č. 1684 a pare. č. 1683/1; vše v k.ú. Velké Těšany. 
Projektované kabelové pilíře budou sloužit pro připojení nových odběrných míst. Stavba bude trvalá, 
bude součástí technické infrastruktury a distribuce elektrické energie. 

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení,  
ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa  
8:00 - 17:00 hodin, budova C, ulice 1. máje č.p. 3191). 

 

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 
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stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 

Ing. Hana Kubáčková 
vedoucí stavebního úřadu 

Městského úřadu Kroměříž 
 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  

 
 

  
 
 
Obdrží: 

Účastníci dle § 85 mimo odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
Účastníci (dodejky): 
MOPRE s.r.o., IDDS: cienki2 
 sídlo: Břest č.p. 79, 768 23  Břest 
 zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00  Brno 
Obec Bařice - Velké Těšany, IDDS: mc6bfk4 
 sídlo: Bařice č.p. 8, Bařice-Velké Těšany, 767 01  Kroměříž 1 
Ivona Daňková, Spáčilova č.p. 3077/30, 767 01  Kroměříž 1 
Antonín Melichárek, Obvodová č.p. 3790/26, 767 01  Kroměříž 1 
Věra Melichárková, Obvodová č.p. 3790/26, 767 01  Kroměříž 1 
Radovan Kučera, Bc., Kobyliská č.p. 337/51, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84 
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Miloslav Kuběna, Ovocná č.p. 3788/17, 767 01  Kroměříž 1 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
 
 
Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 26, 80/2, 80/1, 179, parc. č. 25/1, 27/1, 29/2, 395, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 
1502, 1503, 1506, 1507, 1508, 1510/2, 1688/1, 1689/1, 1689/2, 1690, 1865/5, 1900, 1902, 1904  
v katastrálním území Velké Těšany 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
        Bařice-Velké Těšany č.p. 51, č.p. 63, č.p. 77 a č.p. 97 
 
CETIN 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 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j 
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1 
  
 
Dotčené orgány: 
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 
bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
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