Magistrát města Prostějova
nám. T. G. Masar yka 130/14, 796 01 Prostěj ov
Stavební úřad Magistr átu města Prostěj ova
Prostějov, dne 27. 7. 2020
SpZn.: SÚ/751/2020-Od
Č.j.: PVMU 67132/2020 61
Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jiří Odvářka, tel. 582 329 176
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jiří Odvářka

00AX02O9TCV*
S00AX02O9TCV
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 30. 4.
2020 podala společnost
E.ON Distribuce, a.s, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ( IČO: 28085400)
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
rozhodl
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
o umístění stavby
„Otaslavice, Aleje, kabel VN, kabel NN, DTS“
na pozemku parc. č. 1011, 1275, 1276, 1281, 1288, 1328, 1329, 1330, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340,
1341, 1342, 1344, 1346, 1347, 1349, 1352, 1353, 1355, 1357, 1360, 1362, 1364, 1366, 1371, 1373, 1463,
1464, 1470, 1473, 1474, 1476, 1599, 1600/1, 1601, 1606/1, 1608, 1611, 1613, 1614, 1615, 1616, 1619,
1676/1, 1677, 1680, 1681, 1684, 1685, 1686/1, 1689, 1690, 1691/2, 1692, 1696, 1735, 1737/2, 1738,
1739/2, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1751, 1752, 1754, 1755/1, 1761, 1764, 1782, 1783/4, 1784,
1786/1, 1786/2, 1787, 1791, 1792, 1804, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1691/1, 1783/5, 1783/6 v katastrálním
území Otaslavice.
Popis stavby:
Otaslavice, Aleje, kab.VN, kab.NN, DTS/ V obci Otaslavice v oblasti Aleje dojde k obnově stávajícího
venkovního vedení NN, které je v nevyhovujícím stavu. Napojení celé infrastruktury bude na sloupu VN
pbč. 28, kde bude odpojovač. Dále celá elektrická síť bude vedená jako podzemní kabelové vedení. V
rámci výstavby VN dojde ke zbudování dvou nových kioskových trafostanic, s tím že jedna nahradí
stávající venkovní sloupovou trafostanici. Z trafostanice u pozemků pč. 1738 a 1740 bude napájená celá
lokalita Aleje. Kabelové vedení NN bude provedeno od domu čp. 278 až po čp. 297 po obou stranách
silnice na ostatních částech obnovy povede pouze jeden páteřní kabel NN. Jednotlivé nemovitosti budou
připojeny na kabelové vedení NN pomocí T-odboček nebo pomocí smyčky, tak jak je uvedeno v situaci.
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Státní silnici 111/37745 a obecní komunikaci na pozemku p. č. 1328 budou překonány protlakem, zbytek
účelových komunikací a vjezdů bude překonán překopem. Na stávající NN vedení se nové kabelové
vedení bude připojovat pomocí SR a SV skříní. V rámci stavby dále budou jednotliví vlastníci přepojeni
na kabelové vedení a tím jim budou zbudovány i nové hlavní domovní vedení.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2.

Budou splněny podmínky:

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Dopravní inspektorát Prostějov
vyjádření č. j. KRPM-105988-2/ČJ-2018-141206
ze dne 3. 9. 2018
Dopravní inspektorát Prostějov dle § 25zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav souhlasí
s provedením akce za podmínky, že přechody silnice III/37745 budou provedeny protlakem pod
silnicí. Požadujeme, aby výkopy během provádění stavebních prací byly řádně zabezpečeny dle předpisů
o bezpečnosti práce na stavbách.
Magistrátu města Prostějova – odboru životního prostředí
závazné stanovisko SpZn.: OŽP/3447/2018Bla (č.j.:PVMU 151723/2018 40) ze dne

20. 11. 2018



Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí
stavby,



Investor si ponechá doklady o předání odpadů oprávněným osobám pro případnou kontrolu
správního orgánu v oblasti nakládání s odpady. Za doklad není považováno čestné prohlášení od
zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

Magistrátu města Prostějova – odboru životního prostředí
koordinované závazné stanovisko SpZn:: OŽP/2671/2019Bla (č.j.: PVMU
ze dne 1. 11. 2019

139581/2019 40)

Ochrana přírody a krajiny
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 4 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto
podmínek:
Podle PD nedojde k dotčení významného krajinného prvku - lesa, je uvedena ochrana dřevin v
blízkosti kabelového vedení podle normy ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Ochrana ovzduší
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1,3 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá
připomínky.
Odpadové hospodářství
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je
možné uskutečnit za těchto podmínek:
Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby,
Odpady ze stavby budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení (např.
skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby. Doklady o předání odpadů budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není
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Ochrana lesa
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písmo c), § 14 odst. 2 zákona Č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou
záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
-Stavba bude realizována dle předložené PO v ochranném pásmu lesním pozemků p. č.. 1462/1,
1462/2,1745,2013 v k. Ú. Otaslavice,
- Stavba bude provedena v souladu s územním plánem obce,
- Stavba si nevyžádá kácení ani oře z dřevin na lesních pozemcích,
- Při provádění zemních prací v blízkosti dřevin na lesních pozemcích budou zemní práce prováděny
s nejvyšší opatrností s ohledem na kořenový systém stromu a budou provedena náležitá opatření k
ochraně těchto dřevin,
- Při realizaci nedojde k ukládání stavebního či jiného materiálu na lesní pozemky.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písmo i) zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné
uskutečnit za těchto podmínek:
1. Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zemědělské půdy pro
nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany ZPF. V případě nesplnění
této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zemědělského půdního fondu, za který bude
vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX - Správní delikty.
2. Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem.
půdního fondu za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
3.Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
4.Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích bude provedena odděleně skrývka
kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely
zpětného rozprostření.
5. Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po
ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k
nejmenším škodám.
7. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou
sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
8. Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do
původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí
pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
9. Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.
- V případě, že správnímu orgánu byly žadatelem předloženy podklady žádosti nepravdivé, neúplné,
zkreslené, případně byly žadatelem údaje zatajeny, je toto vyjádření neplatné v souladu s § 139
odst. 4) správního řádu.
Ochrana vod
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.
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Doprava na pozemních komunikacích
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písmo d) zákona Č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné
uskutečnit za těchto podmínek:
- Do vydání územního souhlasu/rozhodnutí (nebo jiného opatření stavebního úřadu) musí být vydáno
povolení umístění inženýrských sítí (kabelu VNINN) do silničního pozemku. Vydání povolení
vyžaduje předchozí souhlasné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih a
projektovou dokumentaci v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním
poplatkem 1000 Kč.
- Před vlastním zahájením prací v komunikaci musí být vydáno povolení provádění stavebních prací
(protlaku). Vydání rozhodnutí je podmíněno souhlasnými stanovisky Správy silnic Olomouckého
kraje, střediska údržby Jih, DI Policie ČR Prostějov (dojde-li k dotčení provozu) a předložením
projektové dokumentace v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním
poplatkem, jehož výše závisí na délce trvání prací.
- V případě dotčení místní komunikace je nutno kontaktovat příslušný obecní úřad, v případě dotčení
účelové komunikace jejího vlastníka.
- V případě, že si realizace stavby vyžádá omezení provozu na silnicích, je nutné toto předem
projednat (stanovení značení, uzavírky).
Památková péče
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písmo b), § 14 odst. 4 zákona Č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k
záměru nemá připomínky.
Územní plánování
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písmo e), § 96b zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem
dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací.
Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy
vyjádření SpZn.: OD 1327/2018 (č.j.: PVMU 124010/2018 41)

ze dne 20. 9. 2018

Odbor dopravy upozorňuje, že v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních výkopových
prací dotýkajících se stávajících komunikací je nutné vyžádat povolení k jejich zahájení.
společnosti E.ON Servisní, s.r.o.
vyjádření zn.: D8610-16272096

ze dne 24. 8. 2019

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46
odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,
jste povinni dle zákona č. 309/20006Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že zajistíme:
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1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného
souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č 458/2000 S., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné
stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman
Přecechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…) tak, aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo
po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude
odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlily distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že je v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b)

provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c)

u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti
nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto
vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodového zařízení dle
platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce
s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme
objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
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13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací
soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové
služby 800 22 55 77.
společnosti CETIN a.s.
vyjádření č.j.: 680023/20

ze dne 9. 7. 2020

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a.s.
(I)
a.s.

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN

(II)
Společnost
CETIN
a.s.
za
podmínky
splnění
bodu
(III)
tohoto
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i)dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN s trasou SEK CETIN. Při
křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě
křížení uložit do vhodné dělené chráničky I betonových žlabů s přesahem min. 0,5m na
každou stranu od krajního tlkm. kabelu v kynetě.
- Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po
prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je
možno provést zához.
-Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost
CETIN
a.s.
Stavebník,
který
vyvolal
překládku
SEK
je
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
CETIN
a.s.
veškeré
náklady
na
nezbytné
úpravy
dotčeného
úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového územ íči
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost
CETN
a.s.
vydáním
tohoto
Vyjádření
poskytla
Žadateli
pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN
a.s. ke dni podání Žádosti.
Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke
zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s
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platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností
CETIN
a.s.
jsou
dostupné
na
https:l/www.cetin.czlzasady-ochranyosobnich-udaju.
V případě dotazů k
Přílohami Vyjádření jsou:

Vyjádření

kontaktujte

prosím

asistenční

linku

238

461

111.

 Všeobecné podmínky ochrany SEK
 Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
 Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy
SEK)
Dále budou splněny všeobecné podmínky tohoto vyjádření.
společnosti GasNet, s.r.o.
vyjádření zn.: 5001779258

ze dne 14. 9. 2020

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
STL plynovod PE d 63, d 90 + STL přípojky ( viz. situace)
Na základě předložené situace byl předán informační zákres, poskytnutý zákres je pouze orientační!
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝCENÍ PZ,viz.odst.3 tohoto
stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTACNÍ.
- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení CSN 73 6005, TPG 702 04,
zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a CSN související s uvedenou stavbou.
Souběh kabelového vedení s plynárenským zařízení bude min. 60 cm.
Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do
betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a
NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj
betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a
plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s CSN 736005. Kabelové
vedení bude v místech křížení uloženo pod plynárenským zařízením.
Řízený protlak:
- Před protlakem je třeba udělat sondy za účelem zjištění hloubky plynovodu
- Z pohledu realizace protlaku v ochranném pásmu plynárenských zařízení požadujeme, aby obrys
protlaku byl navržen min. 1 m od identifikovaného obrysu plynárenského zařízení (po započtení dimenze
-potrubí)
- Jámy protlaku požadujeme situovat tak, aby nebyla technika provádějící protlak umístěna v ochranném
pásmu STL plynovodu (1 m na každou stranu od plynovodu)!!!
- Společnost GasNet s.r.o. si vyhrazuje právo na případné další požadavky k provedení opatření, kterými
se zabrání poškození plynárenských zařízení při realizaci protlaku
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu ( OP)
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od
obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna
skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně
ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL
plynovodů a přípojek.
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V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy
pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení
stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá
GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové
dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci, podle stavebního zákona.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona Č. 89/201 2 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy)
a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 80011 3355). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
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provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a
plynovodními přípojkami.
1 1) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v
souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve
stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k
tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. činnost
"Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince
80011 3355.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001779258 a
datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická
linka 800 11 33 55.
Skupinový vodovod Dobrochov
vyjádření

ze dne 13. 9. 2018

Svazek obcí Skupinový vodovod Dobrochov nemá námitek k realizaci stavby „Otaslavice, Aleje, kab.
VN, kab. NN,DTS“, dle předložené projektové dokumentace v k. ú. a obci Otaslavice. Při výkopových
pracích dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození vodovodního řádu b majetku svazku.
Správy silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih
vyjádření zn:: SSOK-JH 11033/2019 7.12.8 S5

ze dne 23. 5. 2019

SSOK, SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a zvláštním užíváním pozemní
komunikace za těchto podmínek:
 kříženi silnice III/37745 bude protlakem kolmo k ose silnice III/37745
 montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby,
příkopy, náspu zářezu, atd.
 před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení bude vytýčena trasa
vedení zemního kabelů VN a bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení umístění kabelu
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NN a montážních jam pro protlak (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude
zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 10 pracovních dnů předem)
 kabely, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem
silničních příkop
 přesah chráničky bude proveden min.1m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
 po provedení protlaků a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih
k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice III/37745
 podélné uložení zemního kabelu VN v souběhu se silnicí III/37745 bude min. 1m od vnější hrany
silniční obruby, příkopy, nástpu atd.


nová trafostanice bude umístěna min. 2 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, nástpu zářezu,
atd.



stávající silniční obruba zůstane zachována



přístupový chodníček k trafostanici bude proveden ve zpevněné a bezprašné úpravě



odvodnění nebo spádové poměry přístupového chodníčku k trafostanici budou provedeny tak, aby
nedocházelo ke stékání povrchových vod na silnice III/37745



stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice III/37745



v případě znečišťování vozovky silnice III/37745 během výstavby, bude znečištěni průběžně
odstraňováno



výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice III/37745



při provádění prací nebude omezován provoz na silnici III/4335, tj. stavební technika nebude stát na
silnici III/37745



o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/37745 požádat Magistrát města Prostějova - odbor
dopravy (silniční správní úřad)



před vydáním územního rozhodnutí bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti



hloubka uložení kabelu VN, zaměření skutečného provedení (polohopis v katastrální mapě) a
veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SU Jih, a to
hloubka uložení kabelu před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do
provozu nebo kolaudací



do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SU Jih uhrazen poplatek na
základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy



stavební práce, které se dotknou tělesa silnice III/37745 nebudou prováděny v zimním období



pracemi nesmí vzniknout SSOK, SU Jih žádné závazky a výdaje



SSOK, SU Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese



platnost vyjádřeni je 2 roky od data vyhotovení

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn
Hana Mašková, Dolní Újezd č.p. 147, 751 23 Dolní Újezd u Lipníka n.B
Karel Řezníček, Otaslavice č.p. 7, 798 06 Otaslavice
Marie Řezníčková, Otaslavice č.p. 7, 798 06 Otaslavice
Jan Ambroz, Otaslavice č.p. 528, 798 06 Otaslavice
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Vlasta Ambrozová, Otaslavice č.p. 528, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Vlachynský, Otaslavice č.p. 285, 798 06 Otaslavice
Ludmila Vlachynská, Otaslavice č.p. 285, 798 06 Otaslavice
Pavla Sedláková, Otaslavice č.p. 283, 798 06 Otaslavice
Pavel Zapletal, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Marie Zapletalová, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Ing. Petr Pavera, Masarykova třída č.p. 872/23, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Eleonora Paverová, Masarykova třída č.p. 872/23, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Ivana Monhartová, Šafaříkova č.p. 3072/15, 796 01 Prostějov 1
Ing. Michal Mikuš, Otaslavice č.p. 288, 798 06 Otaslavice
Ing. Helena Mikušová, Otaslavice č.p. 288, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Krátký, Otaslavice č.p. 276, 798 06 Otaslavice
Miroslava Krátká, Otaslavice č.p. 276, 798 06 Otaslavice
Jiří Krátký, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Vojtěch Kocián, Otaslavice č.p. 281, 798 06 Otaslavice
Anna Kociánová, Otaslavice č.p. 281, 798 06 Otaslavice
Růžena Ptáčková, Otaslavice č.p. 217, 798 06 Otaslavice
Ing. Jiří Krychtálek, Otaslavice č.p. 558, 798 06 Otaslavice
Ing. Lenka Krychtálková, Otaslavice č.p. 558, 798 06 Otaslavice
Marie Strouhalová, Dvořákova č.p. 635/4, Brno-město, 602 00 Brno 2
Bedřich Křupka, Stiborova č.p. 887/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Ing. Věra Křupková, Stiborova č.p. 887/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
František Svobodník, Otaslavice č.p. 279, 798 06 Otaslavice
Anna Svobodníková, Otaslavice č.p. 279, 798 06 Otaslavice
Josef Začal, Otaslavice č.p. 291, 798 06 Otaslavice
Zdeňka Kubicová, Otaslavice č.p. 496, 798 06 Otaslavice
Jarmila Hochmanová, Květná č.p. 378, 798 07 Brodek u Prostějova
Věra Křepelková, sídl. E. Beneše č.p. 53/7, 796 03 Prostějov 3
Miloslav Ščuka, Jiráskova č.p. 677/31, 792 01 Bruntál 1
Danuše Ščuková, Jiráskova č.p. 677/31, 792 01 Bruntál 1
Marcela Šestořádová, Martinákova č.p. 303/14, 796 01 Prostějov 1
Milan Kaplánek, Koberská č.p. 243, 798 07 Brodek u Prostějova
Jiří Vítek, Otaslavice č.p. 274, 798 06 Otaslavice
Alena Vítková, Otaslavice č.p. 274, 798 06 Otaslavice
Ladislav Buriánek, Nová č.p. 580, 798 27 Němčice nad Hanou
Pavel Laník, sídl. Svobody č.p. 3527/28, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Laníková, sídl. Svobody č.p. 3527/28, 796 01 Prostějov 1
Pavel Zapletal, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Marek Gamberský, Otaslavice č.p. 280, 798 06 Otaslavice
Žaneta Hykelová, Otaslavice č.p. 294, 798 06 Otaslavice
Luděk Krátký, Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice
Tomáš Vogl, Otaslavice č.p. 292, 798 06 Otaslavice
Zdeňka Havlínová, Otaslavice č.p. 287, 798 06 Otaslavice
Marie Rolná, Dobrovského č.p. 1760/55, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Hasoňová, Otaslavice č.p. 239, 798 06 Otaslavice
Petra Dohnalová, Otaslavice č.p. 465, 798 06 Otaslavice
Luboš Dofek, Otaslavice č.p. 13, 798 06 Otaslavice
Radek Janáč, Otaslavice č.p. 419, 798 06 Otaslavice
Pavel Staněk, Otaslavice č.p. 555, 798 06 Otaslavice
Eva Staňková, Otaslavice č.p. 555, 798 06 Otaslavice
Marie Tomanová, Dukelská brána č.p. 212/3, 796 01 Prostějov 1
Alain Belcredi, Notburgastrasse 4b, 80639 Mnichov, Spolková republika N
Marek Hýbl, Otaslavice č.p. 531, 798 06 Otaslavice
Lenka Hýblová, Otaslavice č.p. 531, 798 06 Otaslavice
Alois Krátký, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Renata Krátká, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Marcela Dosedělová, Italská č.p. 4107/2, 796 04 Prostějov 4
Michaela Čeklovská, Písečná č.p. 2826, 438 01 Žatec 1

Č.j. PVMU

67132/2020 61

str. 12

Ing. Pavel Lauda, Otaslavice č.p. 297, 798 06 Otaslavice
Jitka Laudová, Otaslavice č.p. 297, 798 06 Otaslavice
Ing. Vilém Maleček, Krátká č.p. 935, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Eliška Bílá, Seifertova č.p. 479, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Jiří Košťálek, Otaslavice č.p. 277, 798 06 Otaslavice
Oxana Košťálková, Otaslavice č.p. 277, 798 06 Otaslavice
Ing. Jiří Klobouk, Nová č.p. 394, 798 07 Brodek u Prostějova
Jana Klobouková, Nová č.p. 394, 798 07 Brodek u Prostějova
Petr Halouzka, Otaslavice č.p. 289, 798 06 Otaslavice
Vlastimil Pazdera, Otaslavice č.p. 535, 798 06 Otaslavice
Petra Pazderová, Otaslavice č.p. 535, 798 06 Otaslavice
Ondřej Popelka, Otaslavice č.p. 282, 798 06 Otaslavice
Jan Křupka, U parku č.p. 113/4, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Ing. Dušan Navrátil, Domamyslická č.p. 120/52, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Josef Funk, Kobylničky č.p. 67, Myslejovice, 798 04 Určice
Jakub Černý, sídl. E. Beneše č.p. 68/29, 796 03 Prostějov 3
Pavel Franc, Košická č.p. 867/8, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Radek Dolák, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
MUDr. Jana Doláková, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
Jakub Dvorský, Otaslavice č.p. 572, 798 06 Otaslavice
Mgr. Eliška Dvorská, Komenského č.p. 886/22, 779 00 Olomouc 9
Karol Mucha, Otaslavice č.p. 559, 798 06 Otaslavice
Lucie Muchová, Otaslavice č.p. 559, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Dolák, IDDS: dt94zj7
Dagmar Doláková, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
Mgr. Petra Zavřelová, Školní č.p. 203/1, 779 00 Olomouc 9
PhDr. Ivana Vaňková, sídl. Svobody č.p. 3564/65, 796 01 Prostějov 1
Natalia Kadlčíková, Otaslavice č.p. 191, 798 06 Otaslavice
Petr Vorreth, Krasická č.p. 3933/43, Krasice, 796 01 Prostějov 1
Jana Vorrethová, Krasická č.p. 3933/43, Krasice, 796 01 Prostějov 1
Luboš Hyrman, Šárka č.p. 3334/46, 796 01 Prostějov 1
Markéta Srostlíková, Otaslavice č.p. 394, 798 06 Otaslavice
Jiří Meisner, Otaslavice č.p. 185, 798 06 Otaslavice
Stanislava Krátká, Otaslavice č.p. 278, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Krátký, Otaslavice č.p. 278, 798 06 Otaslavice
František Kopa, Otaslavice č.p. 13, 798 06 Otaslavice
Andrea Kopová, Otaslavice č.p. 562, 798 06 Otaslavice
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Richard Alain Belcredi, Türkenstrasse č.p. 19/9, 1090 Vídeň, Austria
Odůvodnění:
Dne 30. 4. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad posoudil
podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z
žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení.
Stavební úřad oznámil dne 19. 5. 2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V dané lhůtě nikdo neuplatnil námitky ani
připomínky.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byla
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti
s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova,
odborem životního prostředí a odborem dopravy, apod.). Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů
v územním řízení byla kladná a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně
závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny
právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany
účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či
obvyklou.
Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům. V ustanovení
§ 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve
vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební
úřad si je při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního
rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní
rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při
zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vychází a hodnotí je ve správním řízení jako
důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumá,
zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má
k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat
předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany
některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého
posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.
Stavební úřad si je vědom, že problematika umísťování veřejně prospěšných staveb a s tím spojené
uplatňování vlastnických práv je oblastí velmi citlivou. Dochází zde totiž ke střetu různých zájmů, které
se právo (za absence účinné úpravy jiných normativních systémů) snaží tu méně, tu více úspěšně vyřešit.
V prvé řadě se jedná o zájem stavebníka opírající se zpravidla o jeho právo vyplývající ze zákona a o
legitimní očekávání, že za splnění zákonem stanovených podmínek obdrží příslušné územní rozhodnutí
o umístění předmětné stavby. Dále je zde zájem vlastníka nemovitosti o to, aby umístěním předmětné
stavby nenarušilo jeho vlastnické právo. Konečně je zde zájem státu na tom, aby při umístění předmětné
stavby a její následné realizaci byly respektovány požadavky bezpečnosti, hygieny, ochrany životního
prostředí a dalších statků apod.
Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu je stavební úřad povinen uplatňovat svou pravomoc pouze k
těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena. Po předložení žádosti podle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr
žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s
požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad
rozhoduje o podaném návrhu a nemůže ho měnit.
Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy skutečnost, že se v územním řízení
prokáže, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem nebo zasahuje do subjektivních práv účastníků řízení
nad přípustnou míru. Důvodem pro neschválení záměru tedy není jakýkoliv zásah do práv účastníků
řízení, nýbrž pouze zásah, který přesahuje přiměřenou míru. V daném případě orgán veřejné moci v
obsahu právních předpisů upravujících územní řízení oporu pro takové omezení nenašel, neboť zásah do
práv účastníků řízení, který umístění stavby způsobí, neshledal zásahem, který by přesahoval přiměřenou
míru, ani nebylo prokázáno, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem.
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Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu
s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu
zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob
zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu. Rozhodnutí
stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.
Smyslem odůvodnění tohoto rozhodnutí je doložení jeho správnosti, jakož i zákonnosti postupu
stavebního úřadu v tomto řízení, jež vydání územního rozhodnutí o umístění stavby předcházelo.
Z odůvodnění jsou zřejmé jak skutkové tak právní předpoklady, z nichž stavební úřad vycházel při
hodnocení konkrétní skutkové podstaty a při její subsumpci pod určité ustanovení zákona. Reaguje
především na všechny předestřené námitky v návrhu obsažené, zejména právní úvahy o nich a důvody,
které stavební úřad k výroku rozhodnutí vedly. Absence těchto úvah by zakládala nepřezkoumatelnost
tohoto rozhodnutí a činila by jej nezákonným. Stejné důsledky by mohly nastat i v případě, kdy
v odůvodnění rozhodnutí chybí nebo je nedostatečná právní argumentace a hodnocení stavebního úřadu
při vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků do řízení vznesených.
Stanoviska sdělili:
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vyjádření č.j.. 680023/20

ze dne 9. 7. 2020

společnost itself s.r.o.
vyjádření č.j.: 08/003789

ze dne 20.9.2018

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Dopravní inspektorát Prostějov
vyjádření č. j. KRPM-105988-2/ČJ-2018-141206
ze dne 3. 9. 2018
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
závazné stanovisko SpZn.: OŽP/3447/2018Bla (č.j.:PVMU 151723/2018 40) ze dne
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
koordinované závazné stanovisko SpZn:: OŽP/2671/2019Bla (č.j.: PVMU
ze dne 1. 11. 2019
Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
vyjádření SpZn.: OD 1327/2018 (č.j.: PVMU 124010/2018 41)
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
rozhodnutí SpZn.: OD/1613/2020/Pa

20. 11. 2018
139581/2019 40)

ze dne 20. 9. 2018
ze dne 9. 7. 2020

společnost E.ON Servisní, s.r.o.
vyjádření zn.: D8610-16272096

ze dne 24. 8. 2019

společnost GasNet, s.r.o.
vyjádření zn.: 5001779258

ze dne 14. 9. 2020

Skupinový vodovod Dobrochov
vyjádření

ze dne 13. 9. 2018

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih
vyjádření zn:: SSOK-JH 11033/2019 7.12.8 S5

ze dne 23. 5. 2019

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s Územním plánem Otaslavice.
Rozhodnutí o umístění stavby je primárním rozhodnutím o přípustnosti konkrétní stavby na daném
pozemku. V územním řízení stavební úřad zkoumá (§ 90 stavebního zákona - posouzení záměru
žadatele), zda stavba, podle svého druhu a účelu, je v daném pozemku přípustná, tedy v souladu
s územním plánem dané lokality, či podmínečně přípustná, tedy při splnění jakých podmínek lze stavbu
umístit, či jde o stavbu nepřípustnou, a je tedy nutné návrh na umístění stavby zamítnout s odůvodněním,
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že navrhovaná stavba na tom daném pozemku stát nemůže, protože odporuje veřejnému zájmu, který je
deklarován právě ve zpracovaném územním plánu. Pokud však navrhovaná stavba je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, nezbývá stavebnímu úřadu, než
umístění navrhované stavby povolit. V územním rozhodnutí tak stavební úřad stanovil podmínky, kterými
zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací
dokumentací, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, další podmínky pro projektovou přípravu (§
92 odst. 1 stavebního zákona), podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených
orgánů.
Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního
řízení jsou dále 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; dále jsou to osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis.
Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:
dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Žadatel a obec:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
a
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f

České Budějovice (IDDS: nf5dxbu)

dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Vlastníci a správci dotčených nemovitostí a vlastníci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí:
Alain Belcredi, Notburgastrasse 4b, 80639 Mnichov, Germany
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn
Hana Mašková, Dolní Újezd č.p. 147, 751 23 Dolní Újezd u Lipníka n.B
Karel Řezníček, Otaslavice č.p. 7, 798 06 Otaslavice
Marie Řezníčková, Otaslavice č.p. 7, 798 06 Otaslavice
Jan Ambroz, Otaslavice č.p. 528, 798 06 Otaslavice
Vlasta Ambrozová, Otaslavice č.p. 528, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Vlachynský, Otaslavice č.p. 285, 798 06 Otaslavice
Ludmila Vlachynská, Otaslavice č.p. 285, 798 06 Otaslavice
Pavla Sedláková, Otaslavice č.p. 283, 798 06 Otaslavice
Pavel Zapletal, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Marie Zapletalová, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Ing. Petr Pavera, Masarykova třída č.p. 872/23, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Eleonora Paverová, Masarykova třída č.p. 872/23, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Ivana Monhartová, Šafaříkova č.p. 3072/15, 796 01 Prostějov 1
Ing. Michal Mikuš, Otaslavice č.p. 288, 798 06 Otaslavice
Ing. Helena Mikušová, Otaslavice č.p. 288, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Krátký, Otaslavice č.p. 276, 798 06 Otaslavice
Miroslava Krátká, Otaslavice č.p. 276, 798 06 Otaslavice
Jiří Krátký, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Vojtěch Kocián, Otaslavice č.p. 281, 798 06 Otaslavice
Anna Kociánová, Otaslavice č.p. 281, 798 06 Otaslavice
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Růžena Ptáčková, Otaslavice č.p. 217, 798 06 Otaslavice
Ing. Jiří Krychtálek, Otaslavice č.p. 558, 798 06 Otaslavice
Ing. Lenka Krychtálková, Otaslavice č.p. 558, 798 06 Otaslavice
Marie Strouhalová, Dvořákova č.p. 635/4, Brno-město, 602 00 Brno 2
Bedřich Křupka, Stiborova č.p. 887/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Ing. Věra Křupková, Stiborova č.p. 887/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
František Svobodník, Otaslavice č.p. 279, 798 06 Otaslavice
Anna Svobodníková, Otaslavice č.p. 279, 798 06 Otaslavice
Josef Začal, Otaslavice č.p. 291, 798 06 Otaslavice
Zdeňka Kubicová, Otaslavice č.p. 496, 798 06 Otaslavice
Jarmila Hochmanová, Květná č.p. 378, 798 07 Brodek u Prostějova
Věra Křepelková, sídl. E. Beneše č.p. 53/7, 796 03 Prostějov 3
Miloslav Ščuka, Jiráskova č.p. 677/31, 792 01 Bruntál 1
Danuše Ščuková, Jiráskova č.p. 677/31, 792 01 Bruntál 1
Marcela Šestořádová, Martinákova č.p. 303/14, 796 01 Prostějov 1
Milan Kaplánek, Koberská č.p. 243, 798 07 Brodek u Prostějova
Jiří Vítek, Otaslavice č.p. 274, 798 06 Otaslavice
Alena Vítková, Otaslavice č.p. 274, 798 06 Otaslavice
Ladislav Buriánek, Nová č.p. 580, 798 27 Němčice nad Hanou
Pavel Laník, sídl. Svobody č.p. 3527/28, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Laníková, sídl. Svobody č.p. 3527/28, 796 01 Prostějov 1
Pavel Zapletal, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Marek Gamberský, Otaslavice č.p. 280, 798 06 Otaslavice
Žaneta Hykelová, Otaslavice č.p. 294, 798 06 Otaslavice
Luděk Krátký, Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice
Tomáš Vogl, Otaslavice č.p. 292, 798 06 Otaslavice
Zdeňka Havlínová, Otaslavice č.p. 287, 798 06 Otaslavice
Marie Rolná, Dobrovského č.p. 1760/55, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Hasoňová, Otaslavice č.p. 239, 798 06 Otaslavice
Petra Dohnalová, Otaslavice č.p. 465, 798 06 Otaslavice
Luboš Dofek, Otaslavice č.p. 13, 798 06 Otaslavice
Radek Janáč, Otaslavice č.p. 419, 798 06 Otaslavice
Pavel Staněk, Otaslavice č.p. 555, 798 06 Otaslavice
Eva Staňková, Otaslavice č.p. 555, 798 06 Otaslavice
Marie Tomanová, Dukelská brána č.p. 212/3, 796 01 Prostějov 1
Marek Hýbl, Otaslavice č.p. 531, 798 06 Otaslavice
Lenka Hýblová, Otaslavice č.p. 531, 798 06 Otaslavice
Alois Krátký, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Renata Krátká, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Marcela Dosedělová, Italská č.p. 4107/2, 796 04 Prostějov 4
Michaela Čeklovská, Písečná č.p. 2826, 438 01 Žatec 1
Ing. Pavel Lauda, Otaslavice č.p. 297, 798 06 Otaslavice
Jitka Laudová, Otaslavice č.p. 297, 798 06 Otaslavice
Ing. Vilém Maleček, Krátká č.p. 935, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Eliška Bílá, Seifertova č.p. 479, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Jiří Košťálek, Otaslavice č.p. 277, 798 06 Otaslavice
Oxana Košťálková, Otaslavice č.p. 277, 798 06 Otaslavice
Ing. Jiří Klobouk, Nová č.p. 394, 798 07 Brodek u Prostějova
Jana Klobouková, Nová č.p. 394, 798 07 Brodek u Prostějova
Petr Halouzka, Otaslavice č.p. 289, 798 06 Otaslavice
Vlastimil Pazdera, Otaslavice č.p. 535, 798 06 Otaslavice
Petra Pazderová, Otaslavice č.p. 535, 798 06 Otaslavice
Ondřej Popelka, Otaslavice č.p. 282, 798 06 Otaslavice
Jan Křupka, U parku č.p. 113/4, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Ing. Dušan Navrátil, Domamyslická č.p. 120/52, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Josef Funk, Kobylničky č.p. 67, Myslejovice, 798 04 Určice
Jakub Černý, sídl. E. Beneše č.p. 68/29, 796 03 Prostějov 3
Pavel Franc, Košická č.p. 867/8, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
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Radek Dolák, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
MUDr. Jana Doláková, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
Jakub Dvorský, Otaslavice č.p. 572, 798 06 Otaslavice
Mgr. Eliška Dvorská, Komenského č.p. 886/22, 779 00 Olomouc 9
Karol Mucha, Otaslavice č.p. 559, 798 06 Otaslavice
Lucie Muchová, Otaslavice č.p. 559, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Dolák, IDDS: dt94zj7
Dagmar Doláková, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
Mgr. Petra Zavřelová, Školní č.p. 203/1, 779 00 Olomouc 9
PhDr. Ivana Vaňková, sídl. Svobody č.p. 3564/65, 796 01 Prostějov 1
Natalia Kadlčíková, Otaslavice č.p. 191, 798 06 Otaslavice
Petr Vorreth, Krasická č.p. 3933/43, Krasice, 796 01 Prostějov 1
Jana Vorrethová, Krasická č.p. 3933/43, Krasice, 796 01 Prostějov 1
Luboš Hyrman, Šárka č.p. 3334/46, 796 01 Prostějov 1
Markéta Srostlíková, Otaslavice č.p. 394, 798 06 Otaslavice
Jiří Meisner, Otaslavice č.p. 185, 798 06 Otaslavice
Stanislava Krátká, Otaslavice č.p. 278, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Krátký, Otaslavice č.p. 278, 798 06 Otaslavice
František Kopa, Otaslavice č.p. 13, 798 06 Otaslavice
Andrea Kopová, Otaslavice č.p. 562, 798 06 Otaslavice
Richard Alain Belcredi, Türkenstrasse č.p. 19/9, 1090 Vídeň, Austria
dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.:
1789, 1279, 12801286, 1287/1,1298, 1323, 1333, 1334, 1374, 1367, 1359, 1343, 1368, 1376, 1380, 1381,
1382, 1477, 1691/1, 2013, 1755/1, 1785, 1757, 1755/2, 1745, 1740, 1701, 1695, 1694, 1687
v katastrálním území Otaslavice.
Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad před zahájením řízení. Stavební úřad posoudil vliv stavby
na okolí a okolní pozemky s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků. Stavební úřad
dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním
řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb
v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním
na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.
O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jiří Odvářka
vedoucí oddělení pro přičleněné obce
stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000,- Kč byl zaplacen předem převodem na účet dne 19. 5. 2020.
Obdrží:
Žadatel - doručování do vlastních rukou:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (IDDS: nf5dxbu)
kterou zastupuje společnost
PK Elektro s.r.o., IČO 28310691, Hádecká 180/21, 614 00 Brno (IDDS: mrjthca)
Účastníci řízení – doručování do vlastních rukou:
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn
Hana Mašková, Dolní Újezd č.p. 147, 751 23 Dolní Újezd u Lipníka n.B
Karel Řezníček, Otaslavice č.p. 7, 798 06 Otaslavice
Marie Řezníčková, Otaslavice č.p. 7, 798 06 Otaslavice
Jan Ambroz, Otaslavice č.p. 528, 798 06 Otaslavice
Vlasta Ambrozová, Otaslavice č.p. 528, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Vlachynský, Otaslavice č.p. 285, 798 06 Otaslavice
Ludmila Vlachynská, Otaslavice č.p. 285, 798 06 Otaslavice
Pavla Sedláková, Otaslavice č.p. 283, 798 06 Otaslavice
Pavel Zapletal, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Marie Zapletalová, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Ing. Petr Pavera, Masarykova třída č.p. 872/23, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Eleonora Paverová, Masarykova třída č.p. 872/23, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Ivana Monhartová, Šafaříkova č.p. 3072/15, 796 01 Prostějov 1
Ing. Michal Mikuš, Otaslavice č.p. 288, 798 06 Otaslavice
Ing. Helena Mikušová, Otaslavice č.p. 288, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Krátký, Otaslavice č.p. 276, 798 06 Otaslavice
Miroslava Krátká, Otaslavice č.p. 276, 798 06 Otaslavice
Jiří Krátký, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Vojtěch Kocián, Otaslavice č.p. 281, 798 06 Otaslavice
Anna Kociánová, Otaslavice č.p. 281, 798 06 Otaslavice
Růžena Ptáčková, Otaslavice č.p. 217, 798 06 Otaslavice
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Ing. Jiří Krychtálek, Otaslavice č.p. 558, 798 06 Otaslavice
Ing. Lenka Krychtálková, Otaslavice č.p. 558, 798 06 Otaslavice
Marie Strouhalová, Dvořákova č.p. 635/4, Brno-město, 602 00 Brno 2
Bedřich Křupka, Stiborova č.p. 887/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Ing. Věra Křupková, Stiborova č.p. 887/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
František Svobodník, Otaslavice č.p. 279, 798 06 Otaslavice
Anna Svobodníková, Otaslavice č.p. 279, 798 06 Otaslavice
Josef Začal, Otaslavice č.p. 291, 798 06 Otaslavice
Zdeňka Kubicová, Otaslavice č.p. 496, 798 06 Otaslavice
Jarmila Hochmanová, Květná č.p. 378, 798 07 Brodek u Prostějova
Věra Křepelková, sídl. E. Beneše č.p. 53/7, 796 03 Prostějov 3
Miloslav Ščuka, Jiráskova č.p. 677/31, 792 01 Bruntál 1
Danuše Ščuková, Jiráskova č.p. 677/31, 792 01 Bruntál 1
Marcela Šestořádová, Martinákova č.p. 303/14, 796 01 Prostějov 1
Milan Kaplánek, Koberská č.p. 243, 798 07 Brodek u Prostějova
Jiří Vítek, Otaslavice č.p. 274, 798 06 Otaslavice
Alena Vítková, Otaslavice č.p. 274, 798 06 Otaslavice
Ladislav Buriánek, Nová č.p. 580, 798 27 Němčice nad Hanou
Pavel Laník, sídl. Svobody č.p. 3527/28, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Laníková, sídl. Svobody č.p. 3527/28, 796 01 Prostějov 1
Pavel Zapletal, Otaslavice č.p. 524, 798 06 Otaslavice
Marek Gamberský, Otaslavice č.p. 280, 798 06 Otaslavice
Žaneta Hykelová, Otaslavice č.p. 294, 798 06 Otaslavice
Luděk Krátký, Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice
Tomáš Vogl, Otaslavice č.p. 292, 798 06 Otaslavice
Zdeňka Havlínová, Otaslavice č.p. 287, 798 06 Otaslavice
Marie Rolná, Dobrovského č.p. 1760/55, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Hasoňová, Otaslavice č.p. 239, 798 06 Otaslavice
Petra Dohnalová, Otaslavice č.p. 465, 798 06 Otaslavice
Luboš Dofek, Otaslavice č.p. 13, 798 06 Otaslavice
Radek Janáč, Otaslavice č.p. 419, 798 06 Otaslavice
Pavel Staněk, Otaslavice č.p. 555, 798 06 Otaslavice
Eva Staňková, Otaslavice č.p. 555, 798 06 Otaslavice
Marie Tomanová, Dukelská brána č.p. 212/3, 796 01 Prostějov 1
Alain Belcredi, Notburgastrasse 4b, 80639 Mnichov, Spolková republika N
Marek Hýbl, Otaslavice č.p. 531, 798 06 Otaslavice
Lenka Hýblová, Otaslavice č.p. 531, 798 06 Otaslavice
Alois Krátký, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Renata Krátká, Hřbitovní č.p. 224, 798 07 Brodek u Prostějova
Marcela Dosedělová, Italská č.p. 4107/2, 796 04 Prostějov 4
Michaela Čeklovská, IDDS: 4ucxgck
Ing. Pavel Lauda, Otaslavice č.p. 297, 798 06 Otaslavice
Jitka Laudová, Otaslavice č.p. 297, 798 06 Otaslavice
Ing. Vilém Maleček, Krátká č.p. 935, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Eliška Bílá, Seifertova č.p. 479, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Jiří Košťálek, Otaslavice č.p. 277, 798 06 Otaslavice
Oxana Košťálková, Otaslavice č.p. 277, 798 06 Otaslavice
Ing. Jiří Klobouk, Nová č.p. 394, 798 07 Brodek u Prostějova
Jana Klobouková, Nová č.p. 394, 798 07 Brodek u Prostějova
Petr Halouzka, Otaslavice č.p. 289, 798 06 Otaslavice
Vlastimil Pazdera, Otaslavice č.p. 535, 798 06 Otaslavice
Petra Pazderová, Otaslavice č.p. 535, 798 06 Otaslavice
Ondřej Popelka, Otaslavice č.p. 282, 798 06 Otaslavice
Jan Křupka, U parku č.p. 113/4, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Ing. Dušan Navrátil, Domamyslická č.p. 120/52, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Josef Funk, Kobylničky č.p. 67, Myslejovice, 798 04 Určice
Jakub Černý, sídl. E. Beneše č.p. 68/29, 796 03 Prostějov 3
Pavel Franc, Košická č.p. 867/8, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
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Radek Dolák, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
MUDr. Jana Doláková, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
Jakub Dvorský, Otaslavice č.p. 572, 798 06 Otaslavice
Mgr. Eliška Dvorská, Komenského č.p. 886/22, 779 00 Olomouc 9
Karol Mucha, Otaslavice č.p. 559, 798 06 Otaslavice
Lucie Muchová, Otaslavice č.p. 559, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Dolák, IDDS: dt94zj7
Dagmar Doláková, Otaslavice č.p. 511, 798 06 Otaslavice
Mgr. Petra Zavřelová, Školní č.p. 203/1, 779 00 Olomouc 9
PhDr. Ivana Vaňková, sídl. Svobody č.p. 3564/65, 796 01 Prostějov 1
Natalia Kadlčíková, Otaslavice č.p. 191, 798 06 Otaslavice
Petr Vorreth, Krasická č.p. 3933/43, Krasice, 796 01 Prostějov 1
Jana Vorrethová, Krasická č.p. 3933/43, Krasice, 796 01 Prostějov 1
Luboš Hyrman, Šárka č.p. 3334/46, 796 01 Prostějov 1
Markéta Srostlíková, Otaslavice č.p. 394, 798 06 Otaslavice
Jiří Meisner, Otaslavice č.p. 185, 798 06 Otaslavice
Stanislava Krátká, Otaslavice č.p. 278, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Krátký, Otaslavice č.p. 278, 798 06 Otaslavice
František Kopa, Otaslavice č.p. 13, 798 06 Otaslavice
Andrea Kopová, Otaslavice č.p. 562, 798 06 Otaslavice
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Richard Alain Belcredi, Türkenstrasse č.p. 19/9, 1090 Vídeň, Austria
Účastníci řízení – doručování veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.:
1789, 1279, 12801286, 1287/1,1298, 1323, 1333, 1334, 1374, 1367, 1359, 1343, 1368, 1376, 1380, 1381,
1382, 1477, 1691/1, 2013, 1755/1, 1785, 1757, 1755/2, 1745, 1740, 1701, 1695, 1694, 1687
v katastrálním území Otaslavice
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Ostatní:
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f + vývěska
Magistrát města Prostějova - vývěska
R/SU
A/A
Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: …………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

