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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jiří Gregárek, tel. 582 329 763
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jiří Gregárek, tel. 582 329 763

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Společnost
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 280 85 400
(dále jen "žadatel") podal dne 19. 3. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Otaslavice, DS NN, koupaliště"
na pozemcích parc. č. 484, 486, 487, 508/1, 508/2, 508/3, 614, 617, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 1084,
1085/1, 1086, 1258, 1259, 1311, 1402, 1406, 1412, 1520, 1647 v katastrálním území Otaslavice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o rozšíření stávající sítě NN o novou kabelovou část v obci Otaslavice. Nové kabelové vedení
NN NAYY-J 4x240 bude napájeno ze stávající trafostanice 1. U Mostu 300252 a bude provedeno pro
napojení areálu koupaliště.
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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č. 784, 785, 786, 794, 1107, 1109, 1725, 1261, 1404, 1258,
1407, 630, 626, 625, 624, 622, 621, 620, 614 v katastrálním území Otaslavice.
Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jiří Gregárek
referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, jimž se doručuje do vlastních rukou:
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
PK Elektro s.r.o., IDDS: mrjthca
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, jimž se doručuje do vlastních rukou:
Vlastníci pozemků a staveb dotčených navrhovanou stavbou, ti, co mají jiná věcná práva k těmto
nemovitostem a vlastníci a provozovatelé dotčených inž. sítí:
Jana Lacková, Podhrázní č.p. 649/36a, Chrlice, 643 00 Brno 43
Josef Kroupa, Otaslavice č.p. 169, 798 06 Otaslavice
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Vlastimila Kroupová, Otaslavice č.p. 169, 798 06 Otaslavice
Jiří Vláčil, Otaslavice č.p. 162, 798 06 Otaslavice
Vlasta Vláčilová, Otaslavice č.p. 162, 798 06 Otaslavice
Tomáš Žák, sídl. Svobody č.p. 3575/76, 796 01 Prostějov 1
Vladimír Přikryl, Vrlova č.p. 3604/36, 796 01 Prostějov 1
Petra Přikrylová, Vrlova č.p. 3604/36, 796 01 Prostějov 1
Miroslav Grič, Otaslavice č.p. 157, 798 06 Otaslavice
Jarmila Gričová, Otaslavice č.p. 157, 798 06 Otaslavice
Správa a údržba Olomouckého kraje, Prostějov, IDDS: ur4k8nn
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jimž se doručuje do vlastních rukou:
Vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci
se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):
Jedná se o vlastníky nemovitostí v k.ú. Otaslavice, a to pozemků: parc. č. 784, 785, 786, 794, 1107, 1109,
1725, 1261, 1404, 1258, 1407, 630, 626, 625, 624, 622, 621, 620, 614 v katastrálním území Otaslavice.
Dotčené orgány:
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Ostatní:
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Magistrát města Prostějova - vývěska
R/SÚ
A/A

Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: …………………….

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

