
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. 1, 2 a 4 stavebního

zákona záměr umístění stavby, který dne 05.10.2021 oznámil

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

kterého zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest č.p. 79, 768 23 Břest

(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

s umístěním stavby

"Vojkovice, rozš. kNN, XXXXXXXXX K536/5"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 536/5 (orná půda), parc. č. 667/4 (orná půda) v katastrálním

území Vojkovice u Židlochovic.

Stručný popis a umístění stavby:

• Jedná se o nové připojení distribuční sítě NN v obci Vojkovice.

• Stávající zemní kabelové vedení AYKY 4x120mm
2
, uložené v souběhu s místní komunikací na

parcele č. 667/4, k. ú. Vojkovice u Židlochovic, bude ve vzdálenosti cca 6,0 m od hranice pozemku parc.

č. 536/5, v prostoru parkovacího stání se zámkovou dlažbou, říznuto a naspojkováno novým kabelovým

vedením NAYY 4x150 mm
2
. Od místa spojkování poveden nový kabel otevřeným výkopem v délce cca

3,0 m v trase původního vedení AYKY 4x120 mm
2
, v souběhu s komunikací a s hranící pozemku parc. č.

536/5, ve směru k hranici pozemku parc. č. 536/6 a poté povede v délce cca 9,0 m kolmo k hranici parc.

č. 536/5, do nové přípojkové smyčkové skříně SS100/NK. Část kabelu stávajícího vedení AYKY 120

mm
2
bude po říznutí přeložena do nové trasy a povede v délce 0,9 m v souběhu s novým vedením NAYY

4x150 mm
2
, ve směru k pozemku parc. č. 536/5 do nové přípojkové skříně SS100/NK, osazené

bezprostředně za hranicí parcely č. 536/5. Profil výkopu pro uložení nové kabelové smyčky NN bude

v prostoru parkoviště 50/120 cm a ve volném terénu 35/80 cm (š/hl).

• Celková délka trasy bude 4 m.
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