
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a

stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, 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"), posoudil podle § 96 odst. 10 a § 96 1, 2 a 4

stavebního zákona záměr změny umístění části stavby, který dne 04.08.2021 oznámil

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno,

kterého zastupuje Puttner, s.r.o., Ing. Tomáš Blažek, IČO 25552953, Šumavská č.p. 416/15, 602

00 Brno

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

se změnou v umístění části stavby:

"Nosislav, přel.NN, Obec"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 640/1 (ostatní plocha), parc. č. 1336/53 (orná půda), parc. č.

1336/54 (orná půda), parc. č. 1336/55 (orná půda), parc. č. 1336/56 (orná půda), parc. č. 1336/57 (orná

půda) v katastrálním území Nosislav.

Pro umístění stavby "Nosislav, přel. NN, Obec" na pozemcích : parc. č. 568, 571, 575, 578/1, 578/2,

582, 584, 587, 631/2, 640/1, 641, 643, 645, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 662, 663, 667, 630 v

katastrálním území Nosislav, vydal stavební úřad územní souhlas č.j. MZi-OZPSU/19628/2020-3, ze dne

16.12.2020, který nabyl účinnosti dne 28.12.2020.

Pro změnu umístění části stavby: "Nosislav, přel. NN, Obec" na pozemcích parc. č. 631/2, parc. č.

640/1, parc. č. 634/2, parc. č. 1336/137, parc. č. 1336/136 a parc. č. 1336/57 v kat. území Nosislav, vydal

stavební úřad územní souhlas ze dne 9.07.2021 č.j. MZi-OZPSU/12392/2021-3, který nabyl účinnosti dne

12.07.2021.

Druh a účel umisťované změny stavby:

- Dle vydaného územního souhlasu č.j. MZi-OZPSU/19628/2020-3, ze dne 16.12.2020, byla kabelová

trasa nových podzemních kabelů NN vedena podél stávající komunikace u stávajících RD č.p. XXXX

RD č.p. XXXX RD č.p. XXX RD č.p. XXXX RD č.p. XXXX RD č.p. XXXX RD č.p. XXXX pro které se provádí

Váš dopis zn..:

Ze dne:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Sp. zn.: MZi-OZPSU/14357/2021-RZ

Č. j.: MZi-OZPSU/14357/2021-4

Vyřizuje: Bc. Rotterová Zuzana

Tel.: XXX XXX XXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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