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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 28.05.2018 podala společnost E.ON Distribuce, as., IČO 28085400, F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 Ceské Budějovice, kterou zastupuje PK Elektro s.r.o., IČO 28310691, Hádecká
180/21, Maloměřice, 61400 Brno 14, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
nové vedení NN v Blansku, Horní Lhotě pod názvem “obnova NN, Famílie“ na pozemcích
parc. č. 2, 4, 8/1, 72, 18, 28, 32, 39, 42, 43, 44/1, 51, 55/1, 55/3, 66, 77, 93/2, 99/7, 103, 707,
108, 109, 110, 129/2, 132, 133, 137, 139, 141/1, 191/1, 191/2, 271, 275, 281/1, 285, 292/2,
293/37, 300/1, 305, 307, 312/1, 314, 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 317, 379, 320, 327, 330,
333/1, 334, 343/1, 346, 370/1, 405/1 7, 460/3, 460/4, 460/1 9, 460/20, 463/3, 464/7, 464/9, 540/1
v katastrálním území Horní Lhota u Blanska. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno územní
řízení. Jelikož předložená žádost s dokumentací neposkytovaly dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, vyzval stavební úřad žadatele k jejich doplnění a odstranění vad
a současně řízení usnesením čj. SÚ PŘ 158/2018
27120/2018/St z03.07.2018 přerušil.
Požadované doplnění bylo provedeno dne 26.11.2018, kdy je v řízení pokračováno.
—

Popis stavby
Předmětem stavby bude nahrazení stávajícího nadzemního vedení NN za nové kabelové
vedení NN, částečně výměna nadzemního vedení ve stávající trase. Distribuční soustava
zůstane napojena ze stávajících trafostanic TS FAMILIE 320474 a TS OBEC 320473. Z TS
FAMILIE budou dva stávající kabelové vývody posíleny novým kabelovým vývodem NAYY
H 4x150, který nahradí stávající vývod AYKY 4x50. Napojení z TS OBEC bude na nové
kabelové vedení NN na vyměněném podpěrném bodu č.21 a přes novou rozpojovací skříň
v pilíři SR 422/NK u stávajícího podpěrného bodu č. 48.
Holé nadzemní vedení NN mezi podpěrným bodem (dále jen p.b.) č.48 na par.č.191/2 a
p.b.č.50 na rozmezí par.č.271 a par.č.191/1 bude nahrazeno novým kabelovým vedením
NAYY-J 4x150 z nové rozpojovací skříně v pilíři SR422/NK umístěnou vedle p.b.č.48 a bude
naspojkováno na kabelové vedení NN vyvedené v p.b.č.50 v rámci stavby ‘Horní Lhota
úprava DS, Pospíšil“. Pro č.p.91, č.p.79 a vodárnu bude v rohu par.č.271 na nové kabelové
vedení nasmyčkována nová pojistková skříň v pilíři SS300/NK.
Holé nadzemní vedení NN mezi p.b.č.48 na par.č.191/2 a p.b.č.44 (který bude nahrazen za
nový) na par.č.2 u č.p.8 bude nahrazeno novým kabelovým. Z nové rozpojovací skříně
SR422/NK u p.b.č.48 bude vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J 4x750 podél
oplocení zahrad do stávající pojistkové skříně SS v oplocení par.č.292/2. V trase nového
vedení bude nasmyčkována nová pojistková skříň v pilíři SS200/NK v rohu par.č.285. V
oplocení par.č.4 bude provedeno napojení novou kabelovou smyčkou naspojkovanou na
stávající kabelové vedení NN NAYY-J 4x150 na par.č.2.
-
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Holé nadzemní vedení NN mezi vyměněným p.b.č.44 u č.p.8 a vyměněným p.b.č.37 na
par.č.42 u č.p.85 bude nahrazeno novým kabelovým. Vedle vyměněného p.b.č.44 bude
zády k oplocení předzahrádky č.p.8 umístěna nová rozpojovací skříň v pilíři SR542JNK. Z
rozpojovací skříně bude, po levé straně ulice podél RD, vyvedeno nové kabelové vedení NN
NAYY-J 4x150, dvěma překopy příjezdu k obchodu (11 a lOm) a překopem komunikace
mezi č.p.17 a č.p.135 (6m), které bude ukončeno v nové rozpojovací skříni v pilíři SR642/NK
umístěné v zelené ploše mezi č.p.135 a č.p.14. Z nového vedení bude novou kabelovou
smyčkou napojena nová přípojková skříň SSJOO/NV na č.p.7. Pro č.p.18 a č.p.109 (obchod)
bude do oplocení předzahrádky č.p.18 na p.č.18 usazena nová rozpojovací skříň v pilíři
SS200/NK. Do zdi požární zbrojnice na par.č.23 bude usazena nová pojistková skříň
SS200/NV. V oplocení předzahrádky na par.č.28 bude, na nové kabelové vedení NN,
osazena nová pojistková skříň v pilíři SS100INV. Za překopem komunikace bude vedení
ještě prosmyčkováno v nové pojistkové skříni v pilíři SSJOO/NK umístěné zády k č.p.135. Z
nové rozpojovací skříně SR642/NK umístěné na rozmezí č.p.135 a š.p.14 bude ve stejné
trase s vedením pro tuto skříň vyvedeno nové kabelové vedení NN, včetně překopu
komunikace před č.p.17 odkud bude pokračovat levou stranou podél par.č.29, č.p.115,
č.p.125 a překopem komunikace na par.č.43 do nové rozpojovací skříně v pilíři SR542/NK
umístěné vedle p.b.č.37 vyměněného ve stávajícím místě. Vedení bude v trase
prosmyčkováno dvěma překopy komunikace do nových pojistkových skříní pro č.p.45,
č.p.46, č.p.90, č.p.47 a č.p.138. Na zdi hospodářské budovy na par.č.29 a RD č.p.45 bude
na nové vedení osazeny nové přípojkové skříně SS100INV. Pro č.p.115 a č.p.125 bude na
nové vedení usazena nová přípojková skříň v pilíři SS200/NK v oplocení soumezí jejich
zahrad. Za překopem komunikace na p.č.43 bude vedení prosmyčkováno takzvaným
zeleným pásem podél oplocení č.p.47 a č.p.90. V oplocení č.p.90 bude zasekaná nová
přípojková skříň v pilíři SS200/NK pro č.p.90 a č.p.46. V oplocení č.p.47 pak rovněž nová
skříň v pilíři SS200/NK pro č.p.47 a v č.p.138.
Stávají nevyhovující p.b.č.37 a 38 budou vyměněny ve stávajícím místě za nové a holé
nadzemní vedení AIFe 4x35 bude nahrazeno za nové izolované nadzemní vedení NFA2X
4x95 jako stavební úprava (není součástí nově umíst‘ované stavby). Pro č.p.85 bude nové
rozpojovací skříně SR542/NK u p.b.č.37 vybudována nová kabelová přípojka do nové
pojistkové skříně SS100/NV na domě. Zády k č.p.80 bude umístěna nová přípojková skříň v
pilíři SS200/NK pro č.p.80 a č.p.82, která bude napojena novou kabelovou přípojkou,
překopem komunikace, z nové rozpojovací skříně v pilíři SR744INK umístěné vedle
vyměněného p.b.č.38. Stávající tři soukromé přípojky pro zahrady budou z p.b.č.38
přepojeny do nové rozpojovací skříně u sloupu. Z ní bude zároveň vyvedeno i nové
kabelové vedení NAYY-J 4x50 do nové pojistkové skříně ve zdi SSJ OO/NV oplocení č.p.44.
Holé nadzemní vedení NN mezi vyměněným p.b.č.37 na par.č.42 u č.p.85 a p.b.č.34 bude
nahrazeno novým kabelovým. Mezi restaurací a požární nádrží bude na par.č.93/2 umístěna
nová rozpojovací skříň v pilíři SR642/NK pro č.p.1lO. Mezi novou rozpojovací skříní
SR642INK u restaurace a novou rozpojovací skříní SR542/NK u p.b.č.37 bude v komunikaci
podél č.p.56 až čp..77 a dále podél č.p.71O vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J
4x15O. Vedení bude prosmyčkováno do nové přípojkových skříní SS/JOO/NV na zdi
novostavby na par.č.66 a dále na stávajících RD č.p.56, č.p.57, č.p.58 (dvě samostatné
skříně) č.p.72. č.p.77. Dva soukromé odběry u demontovaného p.b.č.34 budou přepojeny do
nové pojistkové skříně v pilíři SS200/NK vedle demontovaného sloupu.
Z nové rozpojovací skříně SR642INK u koupaliště bude okrajem parkoviště podél nádrže
vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J 4X50 do nové rozpojovací skříně SV2O1/PS
na p.b.č.32 vyměněném (v rámci stavební úpravy) ve stávajícím místě. Do této skříně bude
přepojena kabelová přípojka pro č.p.151. Nadzemní přípojka pro č.p.96 bude demontována
a nahrazena za novou NFA2X 4x16 na stávající natřené přípojkové oko (v rámci stavební
úpravy).
Holé nadzemní vedení mezi p.b.č.29 až p.b.č.32 bude nahrazeno novým kabelovým
P.b.č.32 bude nahrazen za nový ve stávajícím místě. Z nové rozpojovací skříně SR642/NK
u restaurace bude vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J 4x150, překopem
parkoviště (lOm), zelenou plochou podél komunikace na par.č.9311, překopem komunikace
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(5m), podél č.p.104 a č.p.114 a protlakem pod komunikací na par.č.9111 (7m) do nové
přípojkové skříně v pilíři SS200INK, která bude umístěna na místě demontovaného p.b.č.29.
Kabelové přípojky pro č.p.126 a č.p.133 budou z demontovaného sloupu přepojeny do nové
skříně. Pro č.p.114 bude zády k oplocení v zelené ploše na nové kabelové vedení osazena
nová přípojková skříň v pilíři SS100/NK. Do oplocení předzahrádky par.č.117 bude osazena
nové pojistková skříň v pilíři SS200/NK pro č.p.JO4 a č.p.lll.
Holé nadzemní vedení mezi p.b.č.23 u kapličky a p.b.č.29 bude nahrazeno novým
kabelovým vedením. P.b.č.2i a nadzemní přípojka pro č.p.2 budou nahrazeny za nové ve
stávajícím místě (jako stavební úprava). Z nové přípojkové skříně SS200INK u č.p.l26 a
č.p.133 bude vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J 4X150 společnou trasou s
přívodem, společným protlakem (7m), výkopem podél zbořených nemovitostí č.p.97 a
č.p.73, protlakem pod komunikací (5m), zelenou plochou mezi komunikacemi, protlakem
8m k č.p.14 a bude ukončeno v nové rozpojovací skříně SR642/NK u č.p.135 a č.p.14
(knihovna). Pro č.p.13 a č.p.97 budou v oplocení usazeny dvě nové pojistkové skříně v pilíři
SS100/NK. Z rozpojovací skříně SR642/NK u č.p.135 a č.p.14 bude v trase přívodu
vyvedeno nové kabelové vedení NAYY-J 4x150 společným protlakem (8m) do zeleného
pásu podél komunikací a dále překopem a podélným uložením v krajnici komunikace od
č.p.53 po č.p.16. Před č.p.3, č.p.49, č.p.132 a č.p.130 bude nové vedení umístěno v
předzahrádkách a dále podél č.p.2 k vyměněnému p.b.č.21, kde bude napojeno na stávající
nadzemní vedení NN. Kabelová přípojka pro č.p.5 bude nahrazena novou přípojkovou skříní
v pilíři SSJOO/NK v oplocení. Kabelové přípojky pro č.p.15 a č.p.53 budou přepojeny do
nové pojistkové skříně v pilíři SS200INK nasmyčkované na nové vedení zády k č.p.15. Pro
č.p.43 a č.p.41 budou do zdí nemovitostí usazeny dvě nové pojistkové skříně SS100/NV.
Pro č.p.42 bude z nové přípojkové skříně na nemovitosti SSJOO/NV realizováno nové HDV
do EM skříně v domě. Zády k č.p.16 bude na nové vedení nasmyčkován nový kabelový pilíř
SSJOOINK. Pro č.p.130 a č.p.132 bude do oplocení č.p.130 při hranici s č.p.132 osazen
nový pojistkový pilíř SS200/NK (pro tento pilíř bude před realizací dořešen souhlas majitelek
č.p.130 a to formou vyvlastnění). Z nové skříně budou realizována dvě HDV pro EM v
č.p.130 a č.p.132. Na nové vedení bude v oplocení par.č.49 usazen nový přípojkový pilíř
SS100/NK pro nemovitost ve dvorku. Z boku předzahrádky č.p.3 bude nasmyčkována nová
přípojková skříň v pilíři SS200/NK pro č.p.3 a na č.p.2 (pro hospodářskou budovu garáž).
Holé nadzemní vedení mezi p.b.č.44 u č.p.8 a p.b.č.51 u par.č.13 bude demontováno a na
p.b.vyměněných ve stávajícím místě bude nataženo nové izolované vedení NAYY-J 4x120
(jako stavební úprava, není součástí nové trasy).
Holé nadzemní vedení NN mezi p.b.č.51 u par.č.13 a p.b.č.55 bude nahrazeno novým
kabelovým. Vyměněný p.b.č.51 u par.č.13 a stávající rozpojovací skříní SD0221R527110
budou propojeny novým kabelovým vedením NN NAYY-J 4x150 v tzv.zeleném pásu podél
komunikace na část zvanou Famílie. Pro napojení par.č.150 a č.p.128 bude na vedení
provedena nová kabelová smyčka překopem komunikace (6m) a podél oplocení č.p.150 a
přes vjezd do č.p.728. Pro obě nemovitosti budou na nové smyčce osazeny dvě přípojkové
skříně v pilíři. Stávající kabelová přípojka pro č.p.123 bude naspojkována v místě
demontovaného p.b.č.52 z nové pojistkové skříně v pilíři SSJOO/NK v oplocení. Před
vchodem do č.p.94 bude na nové vedení nasmyčkována nová přípojková skříň v pilíři
SS200INK. Napojení V.O. a č.p.94 z demontovaného p.b.č.54 do něj bude přepojeno.
Holé nadzemní vedení NN mezi p.b.č.55 u č.p.95 a p.b.č.59 u č.p.121 a dále mezi p.b.č.59
a p.b.č.83 před č.p.31 bude nahrazeno novým kabelovým. U demontovaného p.b.č.83 u
č.p.31 bude umístěna nová rozpojovací skříň v pilíři SR642/NK do které budou přepojeny
kabelové vývody z rušeného p.b. a budou do něj přepojeny kabelové přípojky pro č.p.37 a
č.p.112, které budou v případě potřeby naspojkovány. Z nové rozpojovací skříně bude
podél rodinných domů a komunikace vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J 4x150 do
stávající rozpojovací skříně SD0221R527710 u č.p.95. Křížení komunikace mezi č.p.83 a
č.p.39 bude realizováno překopem.
Nové rozpojovací skříně v pilíři SR642INK u č.p.31 a SR322INK u č.p.121 budou propojeny
novým kabelovým vedením NN NAYY-J 4x150. Křížení komunikace na par.č.37011 a
štěrkové cesty u č.p.721 bude realizováno překopem (8 a 6m).
-
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Stávající kabelové vedení NN odpojené z demontovaného p.b.č.59 směr č.p.113 a č.p.19
bude před č.p.113 rozříznuto a naspojkováno přes novou kabelovou spojkou novou
kabelovou smyčkou NN NAYY-J 4x150 překopem polní cesty tak, aby do oplocení obou
nemovitostí mohli být osazeny dvě nové kabelové skříně v pilíři SS100/NK s novými HDV na
domech.
Z rozváděče TS FAMILIE na pozemku parc.č.293137 bude vyvedeno nové kabelové vedení
NN NAYY-J 4x150 v trase stávajících vývodů z TS, překopem příjezdové cesty k ní (6m) a
dále takzvaným zeleným pásem levou stranou ulice do nové rozpojovací skříně v pilíři
5R322/NK u č.p.121.
V celé ulici budou na nové vedení napojeny nové přípojkové skříně pro stávající rodinné
domy či plánovanou výstavbu.
Stávající kabelové vedení NN směr nová lokalita bude z rušené rozpojovací skříně na
rušeném p.b.č.83 přepojené do nové rozpojovací skříně SR642/NK u č.p.31. Vedle stávající
pojistkové skříně v pilíři SS200/NK na hranici par.č.363 bude na stávající vedení směr
lokalita prosmyčkována nová pojistková skříň v pilíři S5200/NK pro tři RD v soukromé
lokalitě. Na stávající vedení bude před č.p.103 dvěma novými kabelovými spojkami
napojena nová kabelová smyčka 2xNAYY-J 4x150, překopem komunikace (5m) a podél
oplocení č.p.136 do nové pojistkové skříně SS200/NK zády k oplocení.
Stávající vedení k nové ulici bude před rozmezím par.č.464/2 a 464/4 rozříznuto z jedné
strany odkopáno a pomocí jedné kabelové spojky na něj bude nasmýčkována nová
pojistková skříň SS200/NK pro č.p.145 a č.p.140. Na par.č.460/19 bude stávající vedení
rovněž rozříznuto a bude na něj naspojkována nová kabelová smyčka prosmyčkována ve
stávající přípojkové skříní v pilíři na par.č.460120 pro č.p.153 a do nové pojistkové skříně v
pilíři SS100/NK pro č.p.141.
Stávající nadzemní vedení včetně většiny nadzemních přípojek bude demontováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
13 odst.J
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále též “stavební zákon“), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení, upouští od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou k uvedenému záměru podávat námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska, nejpozději však do 15 dnů od doručení tohoto oznámenĺ, jinak k nim nebude
přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec město Blansko může v územním řízení
uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být
účastníkem řízení podle 85 odst.2 písma) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, vjakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplní uvedené
požadavky, nebude přihlédnuto.
Jelikož jsou již shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, všichni účastníci řízení
také dle 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též “správní
řád“) dostávají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k těmto podkladům, a to do 15
dnů od doručení tohoto oznámení. To se netýká žadatele, pokud bude jeho žádosti v plném
rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad,
úřední dny pondělí a středa 8- 17 hod.
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Nechá-Ii se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich zástupci povinni předložit
platný průkaz totožnosti.
-.

rn

MESTSKY URAD
siovebn urod

•

odder sIvebního řádu

678 01 BLANSKO
Ing. Eva Šestáková v. r.
referentka oddělení stavebního řádu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. PK Elektro s.r.o., IDDS: mrjthca
sídlo: Hádecká č.p. 180/21, Maloměřice, 61400 Brno 14
zastoupení pro: E.ON Distribuce, as., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské
Budějovice
další účastníci řízení vlastníci pozemků, na kterých je stavba umísťována (doručenky)
2. Město Blansko, IDDS: ecmb355
sídlo: nám. Svobody čp. 32/3, 678 01 Blansko 1
3. Josef Sevčík, Horní Lhota č.p. 9, 678 01 Blansko 1
4. Robin Matuška, Horní Lhota č.p. 150, 678 01 Blansko 1
5. Petra Matušková, Horní Lhota č.p. 150,67801 Blansko 1
6. Jana Stěpánková, Horní Lhota č.p. 75, 678 01 Blansko 1
7. Věra Kazdová, Pionýrská č.p. 582, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
8. Stěpánka Růžičková, Horní Lhota č.p. 44, 678 01 Blansko 1
9. Lukáš Vystrčil, Horní Lhota č.p. 135, 678 01 Blansko 1
10. Jindřiška Vystrčilová, Horní Lhota č.p. 135, 678 01 Blansko 1
11. Veronika Vystrčilová, Horní Lhota č.p. 135, 678 01 Blansko 1
12. Michal Matuška, Horní Lhota č.p. 77, 678 01 Blansko 1
13. Terézia Kníesová, Horní Lhota č.p. 138, 67801 Blansko 1
14. Jiří Toul, Glinkova č.p. 291/6, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
15. Lenka Toulová, Glinkova čp. 291/6, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
16. Vítězslav Matuška, Horní Lhota č.p. 77, 678 01 Blansko 1
17. Sportovní Klub Horní Lhota zs., Horní Lhota čp. 110, 678 01 Blansko 1
18. Vladimír Vymazal, Horní Lhota č.p. 115,67801 Blansko 1
19. Milada Vymazalová, Horní Lhota č.p. 115, 67801 Blansko 1
20. Libor Skoupý, Horní Lhota čp. 117, 678 07 Blansko 1
-
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Denisa Skoupá, Horní Lhota Čp. 111, 678 01 Blansko 1
Jan Pokladník, Lhota Rapotina Čp. 10, 679 01 Skalice nad Svitavou
Miloš Pokladník, Horní Lhota Čp. 104, 678 01 Blansko 1
Miroslava Němečková, Lozíbky Čp. 1220/39, Husovice, 614 00 Brno 14
Realitní Investiční Družstvo, IDDS: 3tfcdp8
sídlo: Gabriely Preissové č.p. 2519/7, Zabovřesky, 616 00 Brno 16
26. Ing. Dana Pokorná, Horní Lhota Čp. 16, 678 01 Blansko 1
27. Marta Dvořáčková, Horní Lhota č.p. 130, 678 01 Blansko 1
28. Bc. Romana Dvořáčková, V Hájíčku č.p. 201, Ráječko, 67902 Rájec-Jestřebí
29. Alena Zindulková, Dolní Lhota č.p. 133, 67801 Blansko 1
30. Ivana Luňáková, Kamnářská č.p. 2445/2e, 678 01 Blansko J
31. Emilie Doležalová, Studnice č.p. 41, 68308 Studnice u Vyškova
32. Ladislav Skoupý, Dunajská Čp. 168/29, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
33. Radek Beránek, Horní Lhota č.p. 2, 678 01 Blansko 1
34. Vladimír Beránek, Horní Lhota č.p. 2, 678 01 Blansko 1
35. Marie Beránková, Horní Lhota č.p. 2, 678 01 Blansko 1
36. Miroslav Kříček, Horní Lhota čp. 91,67801 Blansko I
37. Božena Kříčková, Horní Lhota č.p. 91, 67801 Blansko J
38. Karel Kopecký, Horní Lhota č.p. 78, 678 01 Blansko 1
39. Marie Součková, Horní Lhota č.p. 10, 678 01 Blansko 1
40. Pavel Starý, Pod Chocholí Čp. 260, Bořitov, 679 21 Cerná Hora
41. Gabriela Soldánová, Horní Lhota č.p. 154, 67801 Blansko 1
42. Lenka Součková, Horní Lhota č.p. 86, 678 01 Blansko 1
43. Jaroslav Kříž, Horní Lhota čp. 105, 678 01 Blansko 7
44. Jitka Procházková, Horní Lhota č.p. 101, 67801 Blansko 1
45. Alena Ryčlová, Horní Lhota č.p. 99, 678 01 Blansko J
46. Ing. Miloslav Barša, Horní Lhota č.p. 88, 678 01 Blansko 1
47. Hana Baršová, Horní Lhota č.p. 88, 678 01 Blansko 1
48. Mgr. Bc. Radek Šebela, Horní Lhota č.p. 106, 678 01 Blansko J
49. Mgr. Monika Šebelová, Jasanová č.p. 2034/11, 678 01 Blansko 1
50. Radim Olbert, Horní Lhota Čp. 94, 678 01 Blansko I
51. Lenka Olbertová, Horní Lhota č.p. 94, 67801 Blansko J
52. Boris Štěrba, Horní Lhota čp. 95, 678 01 Blansko 1
53. Luděk Sterz, Horní Lhota Čp. 83, 678 01 Blansko 1
54. Jana Sterzová, Horní Lhota č.p. 83, 678 01 Blansko 1
55. Vladimír Zeman, Horní Lhota č.p. 32, 678 01 Blansko 1
56. Milan Nečas, Horní Lhota č.p. 121, 67801 Blansko 1
57. Ivana Olšanová, Šmeralova č.p. 127, 538 21 Slatiňany
58. Václav Palátka, Horní Lhota Čp. 113,67801 Blansko 1
59. Renata Zachovalová, Rožmitálova čp. 381/32, 678 01 Blansko J
60. Anna Stloukalová, Horní Lhota č.p. 144, 678 01 Blansko 1
61. Ing. Dominika Beránková, Na Pískách č.p. 2402/1 0, 67801 Blansko 1
62. Martin Klíč, Žernovník čp. 39, 679 21 Cerná Hora
63. Libuše Šedlbauerová, Horní Lhota čp. 136, 678 01 Blansko 1
64. Ing. Pavel Flek, Horní Lhota Č.p. 153, 678 01 Blansko 1
65. Michaela Fleková, Horní Lhota č.p. 153, 678 01 Blansko 7
66. Ing. Luboš Flek, Horní Lhota č.p. 141, 67801 Blansko 1
67. Lenka Fleková, Horní Lhota č.p. 141, 67801 Blansko 1
68. Ing. František Ráb, IDDS: 4b9c9ac
trvalý pobyt: Horní Lhota č.p. 140, 678 01 Blansko J
69. MUDr. Renata Rábová, IDDS: ysdc9kr
trvalý pobyt: Horní Lhota čp. 140, 678 OJ Blansko 1
70. Renata Zachovalová, Horní Lhota č.p. 145, 678 OJ Blansko J
71. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS:
rv5mvri
sídlo: Kamenice čp. 798/id, Bohunice, 625 00 Brno 25
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dotčené orgány (doručenky)
72. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky Čp. 1316/1, 67801
Blansko 1
73. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky čp. 1316/1, 67807 Blansko 1
74. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky Čp. 7 316/1, 67801 Blansko 1

ostatnĺ účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

vlastník pozemku parc.č. 28 v kú. Horní Lhota u Blanska, na kterém je stavba umíst‘ována
Jedná se o dědice Františka Buchty, nar. 03.08.1956,posledně bytem Horní Lhota Čp. 43,
který zemřel dne 13.04.2018. Vzhledem k tomu, že uvedení účastníci nejsou správnímu
orgánu známi, doručuje se jim v souladu s 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád) a
25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich

parc.Č. 273, 280, 540/2, 278, 289, 288, 291, 3, 14, 17, 15, 19, 22, 21, 25, 23, 24, 27, 29, 30,
117, 45, 44/2, 47, 49, 55/2, 34, 36, 41, 63, 60, 57, 58, 59, 68, 70, 72, 75, 88, 92/1, 92/3, 97/1,
96, 97/2, 104, 112, 115, 119, 120, 121, 122, 126, 129/1, 131/1, 135, 138, 141/2, 140, 142,13,
11, 298, 299, 301, 303, 310, 332, 335, 338, 337, 339, 341/1, 341/2, 348, 350, 352, 356, 358,
363, 364/3, 368, 464/2, 464/4, 318, 327/7, 321/2, 324, 322, 326, 325, 328/1, 370/2, 328/2,
328/3, 404/3, 404/4, 403/1, 401, 399, 396, 394, 391, 388, 386, 383, 380, 378, 375, 371,
460/1 8, 460/2, 460/21, 463/1 vše v kú. Horní Lhota u Blanska
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítĺ, vodního toku a komunikací
Povodí Moravy, sp., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/1 7, Veveří, 602 00 Brno 2
GridServices, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu čp. 138/14, 680 07 Boskovice
Ceská telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Ceská republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera Čp. 2151/6, 370 49 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí čp. 449/3, 601 82 Brno

Dále obdržĺ
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 07 Blansko
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
zahájenĺ územního řízení na stavbu: nové vedení NN v Blansku, Horní Lhotě pod
názvem “obnova NN, Famílie“, žadatel E.ON Distribuce, a.s., kterého zastupuje PK
Elektro s.r.o..
—

