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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 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
20.7.2015 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, TS2 Od Brodku"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 226 (ostatní plocha), 212 (ostatní plocha), 163 (zahrada), 162/1
(ostatní plocha), 209 (vodní plocha), 162/2 (ostatní plocha), 210 (ostatní plocha), 211 (ostatní plocha) v
katastrálním území Otaslavice.
Popis stavby:
Výstavba nové kioskové trafostanice PET Standart 350 d, která nahradí stávající nevyhovující venkovní
příhradovou trafostanici. Nová trafostanice zajistí dodatečný zdroj elektrické energie pro zástavbu
okolních rodinných domů v Otaslavicích. Dále stavba obsahuje kabelové připojení nové trafostanice na
stávající venkovní síť VN a úpravu včetně zapojení venkovní sítě NN.
Kabelové vedení VN, NN bude provedeno na pozemcích parc.č.162/2, 162/1, 209, 163, 212, 226,
trafostanice PET 350d bude umístěna na pozemku parc.č.162/2, demontáž vedení VN a původní
trafostanice bude provedena na pozemcích parc.č.162/1, 209, 210, 212, 211 vše v katastrálním území
Otaslavice.
Popis trasy
Úprava stávající trasy přípojky 22kV číslo VN22 pro trafostanici TS2 Otaslavice Od Brodku, spočívá v
její demontáži a nahrazení kabelem VN. Dále se provede výměna stávajícího odbočného dvojitého
betonového sloupu č.38 - DB 10,5/6 za nový silnější DB 10,5/10, který se stane sloupem koncovým.
Sloup bude vyměněn tak, aby byl umístěn ve stávající trase vedení, ale na sousedním pozemku p.č.226 v
majetku obce. Stávající vedení AlFe 3x50/6, bude přepojeno na nový sloup, na který se také umístí
spínací zařízení a nový kabelový svod pro připojení nové trafostanice. Stávající vedení se v úseku od
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sloupu č.38, až po stávající příhradovou trafostanici včetně stávající trafostanice demontuje. Trasa kabelů
VN 22kV- 2xNA2XS(F)2Y 3x(1x150) začíná odpínaným kabelovým svodem na sloupu DB 10,5/10 č.38,
kde se umístí úsekový odpínač FIB s omezovači přepětí, z kterých kabel povede po sloupu do země a dále
směrem k potoku Brodečka v úseku cca 40m v rostlém travnatém terénu, v pozemku parc.č.226, podél
jeho hranice dále přes pozemek parc.č.212 a v pozemku parc.č.163 až k břehu potoka Brodečka, kde se
cca 4m od břehové hrany vykope startovací jáma pro řízený protlak pod dnem potoka, který se ukončí v
cílové jámě na druhé straně potoka v pozemku parc.č.162/1, cca 6m od břehu potoka. Z cílové jámy
kabelová trasa pokračuje opět v trávě podél dlážděného chodníku nahoru směrem k nové trafostanici PET
350d v které se ukončí. Trasa kabelu VN povede po pozemcích p.č.226, 212, 163, 209, 162/1, až na
pozemek parc. č. 162/2 pro trafostanici. Trasa 4 ks kabelů NN NAYY 4x150 začíná v rozvaděči NN
nové trafostanice TS2 Od Brodku a povede podél chodníku v okraji trávy, směrem do obce až ke sloupu
JB 10,5/20 Č.155A na parcele parc.č.162/1, kde budou kabely ukončeny kabelovými vývody na sítích NN
(AlFe). Na sloup č.155A se přepojí stávající vedení AlFe, na sloup se také z trafostanice přemontuje
stávající rozvaděč veřejného osvětlení včetně jeho připojení na síť. Do rozvaděče veřejného osvětlení se
přepojí stávající kabel veřejného osvětlení - AYKY 4x25 který napájí síť veřejného osvětlení.
Nová trafostanice bude umístěna na parcele č.162/2 v katastrálním území Otaslavice. Jedná se o
kioskovou trafostanici PET 350d – (monolitický prostorový prvek), která je přízemní obdélníkového
půdorysu zastřešena střechou valbovou. Dešťová vody jsou svedeny volně na terén.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, 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. Musí být dodržena veškerá taková opatření, aby při výkopových pracích, terénních úpravách
pozemku a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi
(podzemními i nadzemními), včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, byla
dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), vytýčena všechna
stávající podzemní a nadzemní zařízení a při pracích v místě souběhu, křížení či pracemi nad
stávajícími podzemními sítěmi musí být výkopy prováděny ručně.
3. Po dobu výstavby je nutno zajistit stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům a stavbám, sítím
technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do původního stavu.
4. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami tak, aby se stavba mohla řádně a
bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem,
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečištění pozemních komunikací, ovzduší apod., k omezování přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
5. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou v rámci stavby, budou předány
pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu kolaudovaným a o tomto
předání budou přeloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou přijata taková
opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí.
6. Je nutné respektovat podmínky obsažené v závazném stanovisku Magistrátu města Prostějova, odboru
životního prostředí ze dne 5.3.2014 pod SpZn.:OŽP 587/2014
Podle § 4 odst. zákona k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Brodečka na
pozemku parc. č.209, k.ú. Otaslavice při akci „Otaslavice, TS 2 Od Brodku“ za splnění následujících
podmínek:
-

uvedeným zásahem – uložením potrubí v chráničce bude dotčen vodní tok Brodečka na pozemku
parc.č.209, k. ú. Otaslavice,
během prací nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně
skladovány na břehu ani v blízkosti toku,
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používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována
preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem.

7. Je nutné respektovat podmínky obsažené v závazném stanovisku Magistrátu města Prostějova, odboru
životního prostředí ze dne 18.2.2014 pod SpZn.:OŽP 475/2015
Podle § 7 odst. 3 zákona k trase podzemního vedení pro stavbu s názvem „Otaslavice TS2, Od
Brodku“. Předmětem souhlasu je úprava vedení VN výměnou venkovního vedení za kabelové.
Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek.
a) Trasou bude dotčena parcela náležející do ZPF v k.ú.Otaslavice KN p.č.163.
b) Trasa vedení bude vytýčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
c) Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou
sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
d) Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena skrývka ornice
a její zpětné rozprostření. Pozemek musí být uveden do původního stavu. Investor stavby zajistí,
aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany PF, vyplývající z ustanovení § 8
zákona.
e) Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení do pozemků do
původního stavu) nebo plocha vstupních šachet podzemního vedení přesáhne v jednotlivých
případech 30 m2 nebo stanic podzemního vedení plochu 55 m2, je nutno požadovat příslušný
orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 6 zákona.
f) V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou
funkčnost
8. Je nutné respektovat podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci ze dne 24.2.2014 pod SpZn. KHSOC/01631/2014
V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb., se váže na splnění těchto podmínky:
Z důvodu zajištění plnění ustanovení § 30 zákona č.258/2000 S. a § 12 odst. 3příl.č.3 k nařízení vlády
č.272/2011 Sb., bude KHS ke kolaudačnímu souhlasu předloženo měření hluku z provozu nové
trafostanice v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby.
9. Je nutné respektovat podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne 11.2.2014 pod
zn.PM005041/2014-203/le
a) Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad
nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti toku.
b) Přímému správci toku Brodečka (Povodí Moravy, s.p.-provoz Zlín) bude v dostatečném předstihu
písemně oznámeno zahájení prací.
c) Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude
předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření s navázáním na výškový systém
Bpv. a polohopisnou síť JTSK a výkres příčného profilu skutečného provedení řízeného protlaku
pod VVT Brodečka.
d) Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Brodečka, které vyhlásil Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.KUOK 18095/2010.
Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o
jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní
odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník
(zákon č.254/2001 Sb.).
e) Vlastník stavby bude dbát na její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti
škodám způsobeným vodou a odchodem ledu (§52 zákona č.254/2001 Sb.).
10. Je nutné respektovat podmínky obsažení ve vyjádření Správy silic Olomouckého kraje, Středisko
údržby Jih, ze dne 30.1.2014 pod.zn. SSOK-JH 1556/2014
SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:
-

Veškeré stavební práce budou prováděny min.1 0 od vnější hrany silniční obruby, příkopy,
náspu atd.
Pracemi nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice III/37745
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Při provádění prací nebude omezován provoz na silnici III/37745, tj. stavební technika nebude
stát na silnici III/37745
Stavební materiál nebo výkopek nebude skladován na silničním tělese silnice III/37745 a na
pozemku Olomouckého kraje
V případě znečišťování silnice III/37745 během stavebních prací bude znečištění průběžně
odstraňováno
O započetí stavebních prací bude informován zástupce SSOK, SÚ Jih a to min. 10 pracovních
dní předem
Pracemi nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazy a výdaje

11. Na pozemcích, které budou dotčeny navrhovanou stavbou, jsou uloženy podzemní zařízení ve
vlastnictví či správě, proto je nutné, aby investor v souladu s jejich stanovisky dodržel veškerá taková
opatření, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným
provozem stavby.
Společnosti E.ON Servisní, s.r.o.
Vyjádření pod zn.:L14369-16056431

ze dne 14. 4. 2015

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN. Nadzemní vedení NN. Distribuční trafostanice VN/NN.
Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP)
zařízení distribuční soustavy v provozování CD 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.309/2006 Sb., a nařízení vlády č.591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných 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.
b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
pare 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 ochranného pásma trvale
informováni.
c) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné
trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu
ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí Roman
Přecechtěl, tel.:545143806
d) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
f) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat příslušným ČSN.
g) 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.

Č.j. PVMU 109223/2015 61

str. 5

h) Po dokončení musí být stavba z pohledu ochrany před provizorními a poruchovými vlivy
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.
i) Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
3) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
4) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále
jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle
platné ČSN EN 50 110-1.
Ch)Veškeré práce s mechanizací, jejichž části za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejméně 25 kalendářních dnů předem.
i) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
j) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
k) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozovaní
ECZR na telefonní číslo 800 225 577
Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vyjádření pod zn.:5001099358

ze dne 21.4. 2015

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL plynovod PE d 90, Otaslavice
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
- Zemnící síť bude uložena v tvárnicové chráničce nebo korýtku vysypaném pískem v délce 1 m
od potrubí na obě strany
- Křížení bude kolmé
- Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení bude min. 0,3 m
- Uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnící sítě na plynárenské zařízení
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenských zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu
nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
S navrženým umístěním souhlasíme. Při křížení a souběhu budou dodrženy minimální odstupové
vzdálenosti od plynovodu dle prostorové normy. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby
poloha plynárenského potrubí vytýčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní souhlas, 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
RWE 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 informaci o jejich poloze.
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Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako
zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který
činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obé strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízeni 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 činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). 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 je povinen provést stavebník na svůj
náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízeni stavebníkem nesmi být
vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčeni plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti
stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
4) Bude dodržena mj. CSN 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, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení
uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození
plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručné bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádné zabezpečeno
proti jeho poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodlené oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10)Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
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zařízení a kontrola plynárenského zařízeni. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 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 plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ během výstavby-nebo provést na
své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a ou je osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 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.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení 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 (není-li uvedeno e stanovisku jinak)
15)Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16)Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400
Odůvodnění:
Dne 20.7.2015 podal žadatel, společnost E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ:28085400, kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:225733591 kterou zastupuje společnost EEIKA Brno,
s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, IČ:25573829, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Otaslavice,
TS2 Od Brodku" na pozemcích parc. č. 226 (ostatní plocha), 212 (ostatní plocha), 163 (zahrada), 162/1
(ostatní plocha), 209 (vodní plocha), 162/2 (ostatní plocha), 210 (ostatní plocha), 211 (ostatní plocha) v
katastrálním území Otaslavice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 22.7.2015 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení 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. Účastníkům územního řízení, žadateli,
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením § 87 odst.
1 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 19 správního řádu, doručil stavební úřad oznámení o
zahájení územního řízení jednotlivě. Toto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního
zákona s přihlédnutím k ustanovení § 19 správního řádu žadateli, účastníkům řízení, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům doručuje jednotlivě.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení 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.
K žádosti byla předložena tato vyjádření a stanoviska:
• Vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. ze dne 17.4.2015 pod zn.PRO/B/1544627/15/Vych
• Vyjádření společnosti E.ON servisní, s.r.o. ze dne 14.4.2015 pod zn.L14369-16056431
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Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s. ze dne 13.4.2015 pod č.573450/15
Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.4.2015 pod zn.5001099358
Vyjádření společnosti itself s.r.o., Brno ze dne 20.2.2014 pod č.14/000360
Vyjádření společnosti Optiline a.s. ze dne 17.4.2015 pod zn.1411500502
Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 20.4.2015
Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 13.4.2015 pod zn.E06828/15
Vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s. ze dne 14.4.2015 pod zn.CR301037
Vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., ze dne 18.5.2015 pod
zn.UPTS/OS/117641/2015
Vyjádření Skupinového vodovodu Dobrochov ze dne 31.7.2015
Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih ze dne 30.1.2014 pod
zn.:SSOK-JH 1556/2014
Souhlas Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 18.2.2014 pod Zn.. OŽP
475/2014
Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 5.3.2014 pod
Zn.. OŽP 587/2014
Rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 10.7.2015 pod
Zn.:OŽP/1581/2015
Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne 5.8.2013 pod SpZn.:OD 26/2013
Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne
13.3.2014 pod č.j.:HSOL-1172-2/2014
Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne
24.2.2014 pod č.j.KHSOC/01631/2014/PV/HOK
Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 11.2.2014 pod zn.:PM005041/2014-203/le
Vyjádření Obce Otaslavice ze dne 11.3.2015
Vyjádření Agentury hospodaření s nemovitým majetkem ze dne 18.2.2014 pdsp.zn.:42293/20146440-OÚZ-BR

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byla
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- nebyly vzneseny
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Bez připomínek.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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; Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy). 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 byl 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 vycházel a
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hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na
ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumal, 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 se zabýval otázkou, zda provedení stavebního záměru je v souladu s územně
plánovací dokumentací. Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území obce. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Předmětná stavba se nachází dle platného územního
plánu na ploše veřejných prostranství a na ploše sídelní zeleně-veřejná zeleň, na kterých je přípustné
využití liniové technické infrastruktury jako je vedení inženýrských sítí. Záměr není v rozporu s platnou
územně plánovací dokumentací, respektive s cíli územního plánování.
Projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb., a
v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č. 268/2009 Sb.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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,
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 příslušná obec:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Brodek u Prostějova
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dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Vlastníci nemovitostí, na kterých se stavba nachází: Účastníci řízení jimž se doručuje do vlastních rukou:
Obec Otaslavice; E.ON Distribuce, a.s.; Povodí Moravy, s.p.; RWE Distribuční služby, s.r.o.;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace; Skupinový vodovod Dobrochov; Agentura pro hospodaření s nemovitým majetkem,
Odbor územní správy majetku Brno; Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s.;
Milada Hrnčárová; Antonín Coufal; Eliška Lošťáková; Jaruška Pytlíková; Jarmila Rašková;
Marie Gambová; Antonín Ježek; David Kabilka; Eva Kabilková; Rudolf Koudela; Jiří Koudelka;
Naděžda Kovaříková; Jan Kozárek; Alena Kozmanová; Vojtěch Krejčí; Vlasta Kroupová;
Miroslava Leitgebová; Bohumila Medalová; René Michalec; Jiří Nakládal; Pavel Nakládal; Ing.
Rostislav Nakládal; Petr Nedbal; Marie Nedělníková; Marie Nezvalová; Stanislava Ondrušková;
Markéta Palátová; Vratislav Peška; Marie Pospíšilová; Pavla Riedlová; Blanka Semecká; Miluše
Skokánková; Vojtěch Stehlík; Gustav Štefek; František Vavrčík; Oldřich Vavrčík; Ladislav
Bureš; Jindřiška Burešová; Leo Kašpárek; Drahomíra Kašpárková; Josef Koudelka; Jitka
Koudelková; František Krátký; Jarmila Krátká; Miroslav Nedělník; Karel Neoral; Miloslava
Neoralová; Milan Svoboda; Anna Svobodová; David Pytlík; Radek Pytlík; Jana Štefková
Účastníci řízení jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků parc. č. 164, 165, 227, 176, 216, 161, 159 v katastrálním území Otaslavice
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. Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen
oprávněním předmět svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona,
přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků
v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode
dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města
Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu.
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.
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.
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Ing. Jan Košťál
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl uhrazen dne 27.7.2015.
Obdrží:
Žadatel:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zastoupena společností
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost
EEIKA Brno, s.r.o., IDDS: 8az234n
Účastníci řízení, jimž se doručuje do vlastních rukou:
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Agentura pro hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno,
Svatoplukova č.p. 84, 612 00 Brno 12
Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s., IDDS: gk4g5jv
Milada Hrnčárová, Tyršova č.p. 683/42, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1
Antonín Coufal, Nádražní č.p. 709, 768 11 Chropyně
Eliška Lošťáková, Tovární č.p. 575/33a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Jaruška Pytlíková, Dolní č.p. 3781/30, 796 01 Prostějov 1
Jarmila Rašková, Nová Studnice č.p. 10, Hradečno, 273 04 Kačice
Marie Gambová, Otaslavice č.p. 97, 798 06 Otaslavice
Antonín Ježek, Huzová č.p. 303, 793 51 Břidličná
David Kabilka, Otaslavice č.p. 88, 798 06 Otaslavice
Eva Kabilková, Otaslavice č.p. 88, 798 06 Otaslavice
Rudolf Koudela, sídl. Svobody č.p. 3542/43, 796 01 Prostějov 1
Jiří Koudelka, Domamyslická č.p. 129/31, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Naděžda Kovaříková, Hřbitovní č.p. 306, 798 07 Brodek u Prostějova
Jan Kozárek, Otaslavice č.p. 51, 798 06 Otaslavice
Alena Kozmanová, Tovární č.p. 135/2, 417 01 Dubí u Teplic 1
Vojtěch Krejčí, IDDS: 3465gkf
Vlasta Kroupová, Otaslavice č.p. 130, 798 06 Otaslavice

Č.j. PVMU 109223/2015 61

str. 12

Miroslava Leitgebová, Otaslavice č.p. 41, 798 06 Otaslavice
Bohumila Medalová, K Přehradě č.p. 453/18, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7
René Michalec, Olšany u Prostějova č.p. 447, 798 14 Olšany u Prostějova
Jiří Nakládal, Brněnská č.p. 1458/31, 796 01 Prostějov 1
Pavel Nakládal, Hostěrádky-Rešov č.p. 276, 683 52 Křenovice u Slavkova
Ing. Rostislav Nakládal, Popelákova č.p. 2309/20, Líšeň, 628 00 Brno 28
Petr Nedbal, Doloplazy č.p. 15, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Marie Nedělníková, Otaslavice č.p. 55, 798 06 Otaslavice
Marie Nezvalová, Otaslavice č.p. 98, 798 06 Otaslavice
Stanislava Ondrušková, Na splávku č.p. 62/8, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Markéta Palátová, Otaslavice č.p. 415, 798 06 Otaslavice
Vratislav Peška, Horská č.p. 201, 542 26 Horní Maršov
Marie Pospíšilová, Otaslavice č.p. 134, 798 06 Otaslavice
Pavla Riedlová, sídl. E. Beneše č.p. 29/35, 796 03 Prostějov 3
Blanka Semecká, S. K. Neumanna č.p. 225, Sobědruhy, 415 10 Teplice 10
Miluše Skokánková, Otaslavice č.p. 59, 798 06 Otaslavice
Vojtěch Stehlík, Otaslavice č.p. 39, 798 06 Otaslavice
Gustav Štefek, Otaslavice č.p. 58, 798 06 Otaslavice
František Vavrčík, Sněhotice č.p. 7, 798 07 Brodek u Prostějova
Oldřich Vavrčík, Tyršova č.p. 71, 798 07 Brodek u Prostějova
Ladislav Bureš, Otaslavice č.p. 96, 798 06 Otaslavice
Jindřiška Burešová, Otaslavice č.p. 96, 798 06 Otaslavice
Leo Kašpárek, Otaslavice č.p. 64, 798 06 Otaslavice
Drahomíra Kašpárková, Otaslavice č.p. 64, 798 06 Otaslavice
Josef Koudelka, Otaslavice č.p. 82, 798 06 Otaslavice
Jitka Koudelková, Otaslavice č.p. 82, 798 06 Otaslavice
František Krátký, Otaslavice č.p. 84, 798 06 Otaslavice
Jarmila Krátká, Otaslavice č.p. 84, 798 06 Otaslavice
Miroslav Nedělník, Otaslavice č.p. 55, 798 06 Otaslavice
Karel Neoral, Otaslavice č.p. 74, 798 06 Otaslavice
Miloslava Neoralová, Otaslavice č.p. 74, 798 06 Otaslavice
Milan Svoboda, Otaslavice č.p. 89, 798 06 Otaslavice
Anna Svobodová, Otaslavice č.p. 89, 798 06 Otaslavice
David Pytlík, Kelčice č.p. 102, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice
Radek Pytlík, Otaslavice č.p. 45, 798 06 Otaslavice
Jana Štefková, Otaslavice č.p. 62, 798 06 Otaslavice
Účastníci řízení, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků parc. č. 164, 165, 227, 176, 216, 161, 159 v katastrálním území Otaslavice.
Dotčený správní orgán:
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Prostějov, IDDS: 7zyai4b
Ostatní:
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
R/SÚ
A/A
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Pro Obec Otaslavice a Magistrát města Prostějova:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky
zašlete vyhotovení tohoto rozhodnutí zpět na stavební úřad.
Vyvěšeno dne:.........................

Sejmuto dne:...........................

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

