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Stavební úřad Magistr átu města Prostěj ova
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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Anna Hnilová, tel. 582 329 175
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál, tel. 582 329 153

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Společnost
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost
MOPRE, s. r. o., RS Vyškov, IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest
(dále jen "žadatel") oznámila dne 30.6.2020 záměr umístit stavbu:
„Rozšíření distribuční sítě NN – Otaslavice“
na pozemcích parc. č. 162/1, 246, 265, 272, 275, 278, 383, 385, 387 v katastrálním území Otaslavice.
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), došel k závěru, že oznámení nesplňuje podmínky pro vydání územního
souhlasu, a rozhodl proto usnesením o provedení územního řízení. Oznámení záměru se považuje
za žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní řízení bylo zahájeno dnem nabytí právní moci usnesení,
a to dnem 17.07.2020.
Popis stavby:
Předmětem stavby je úprava stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí, které bude nahrazeno novým
podzemním kabelovým vedením nízkého napětí.
Stávající nadzemní vedení 3x50+35 AIFe bude od p.b.č. 175 (pozemek parc. č. 162/1) až po p.b.č. 184b
(pozemek parc. č. 246) demontováno a nahrazeno novou trasou a novým zemním kabelovým vedením
NAYY 4x150 uloženým v chráničce DUOFLEX 110. Stávající odběrná místa HDV budou v celé trase
přepojena. Podpěrné body číslo 184 budou převedeny do správy budoucích vlastníků.
Stávající kabelové vedení NAYY 4x150 bude od p.b.č. 175 přepojeno do nové rozpojovací skříně
SR642/NK (R763206) č. 1, která bude umístěna v blízkosti p.b.č. 175 na pozemku parc. č. 162/1
ve vzdálenosti cca 3 m od pozemku parc. č. 156. Do této rozpojovací skříně SR744 budou přepojeny
2x kabelové svody NAYY 4x25 z SP100 a bude vyveden nový zemní kabel NAYY 4x150 vedený
v dlážděném chodníku a volném terénu (štěrk) podél pozemků parc. č. 283 a 282, kde bude smyčkován
do nové smyčkovací skříně SS100/NK č. 2 umístěné u zděného pilíře HUP na pozemku parc. č. 278, dále
bude vedeno betonovém-dlážděném chodníku podél domu č. pop. 95 do nové smyčkovací skříně
55100/NV č. 3, která bude umístěna ve zdivu domu č. pop. 95 na pozemku parc. č. 275, dále bude vedeno
překopem dlážděného vjezdu a chodníku podél domu č. pop. 97 a smyčkováno do nové skříně SS200/NV
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č. 4 umístěné ve zdivu domu č. pop. 97 na pozemku parc. č. 272, dále bude vedeno ve volném terénu
podél domu č. pop. 99, překopem dlážděného vjezdu, ve volném terénu podél domu č. pop. 101
a smyčkováno do nové skříně SS100/NV č. 5 umístěné v jeho zdivu na pozemku parc. č. 265 a dále
překopem dlážděného vjezdu a v chodníku podél pozemků parc. č. 264 a 387, kde bude smyčkováno
do skříně 55100/NV č. 6 ve zdivu domu č. pop. 105 na pozemku parc. č. 387, dále vedeno v dlážděném
vjezdu a volném terénu podél pozemků parc. č. 387 a 385 a smyčkováno do nové skříně SS100/NV č. 7
ve zdivu domu č. pop. 107 na pozemku parc. č. 385, dále vedeno ve volném terénu, překopem dlážděného
vjezdu a smyčkováno do nové skříně SS100/NV č. 8 umístěné ve zdivu domu č. pop. 109 na pozemku
parc. č. 383 dále vedeno ve volném terénu a překopem dlážděného chodníku podél zděného oplocení
pozemku parc. č. 382 a smyčkováno do nové skříně SS100/NK č. 9 umístěné u oplocení na pozemku
parc. č. 246, dále vedeno ve volném terénu a protlakem pod dlážděným vjezdem cca 4 m a ve volném
terénu smyčkováno do nové skříně SS100/NK č. 10 umístěné u domu č. pop. 113 na pozemku
parc. č. 246, dále ve volném terénu podél pozemku parc. č. 375, protlakem pod dl. vjezdem v délce
cca 4 m a ve volném terénu podél pozemků parc. č. 375 a 372, kde bude smyčkováno do nové skříně
SS100/NK č. 11 umístěné před zděným oplocením na pozemku parc. č. 246 a dále 2x protlakem
pod dlážděným vjezdem a ve volném terénu do nové rozpojovací skříně SR542/NK, která bude umístěna
u stávajícího p.b.č. 184b na pozemku parc. č. 246 ve vzdálenosti 1,8 m od pozemku parc. č. 379
v k.ú. Otaslavice.
Stávající kabel NAYY 4x25 bude z p.b.č. 184b přepojen do nové rozpojovací skříně SR542/NK.
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, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě Magistrátu města Prostějova,
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, kancelář č. 11 (dle úředních hodin uvedených
na webových stránkách https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/uredni-hodiny-magistratu.html).
Seznámení se s podklady rozhodnutí:
Sdělujeme Vám, že stavební úřad bude mít ke dni 7.9.2020 nashromážděny veškeré podklady,
které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají
podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim,
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor stavební
úřad, ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem ode dne 7.9.2020.
Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
parc. č. 264, 269, 282, 283, 372, 375, 379, 382 v katastrálním území Otaslavice
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, 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.
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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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí
úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu
současně činit úkony jen jedna osoba.
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.
Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

Ing. Jan Košťál
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Obdrží:
Žadatel - doručování do vlastních rukou:
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost
MOPRE, s. r. o., RS Vyškov, IDDS: cienki2
Obec: doručování do vlastních rukou:
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Účastníci řízení - doručování do vlastních rukou:
Iveta Novotná, Fischerova č.p. 685/36, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Radomil Gamba, Otaslavice č.p. 97, 798 06 Otaslavice
Marie Gambová, Otaslavice č.p. 97, 798 06 Otaslavice
Vladimír Bureš, V dolině č.p. 1156/4, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
František Bureš, Otaslavice č.p. 95, 798 06 Otaslavice
Miloslava Burešová, Otaslavice č.p. 95, 798 06 Otaslavice
Jaroslav Šimek, Otaslavice č.p. 109, 798 06 Otaslavice
Vladimíra Šimková, Otaslavice č.p. 109, 798 06 Otaslavice
Vladimír Bombík, Otaslavice 109, 798 06 Otaslavice
Sylva Bombíková, Otaslavice č.p. 109, 798 06 Otaslavice
Libor Ambroz, Puškinova č.p. 587/8, Dědice, 682 01 Vyškov 1
Eva Ambrozová, Puškinova č.p. 587/8, Dědice, 682 01 Vyškov 1
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Dita Langerová, Otaslavice č.p. 101, 798 06 Otaslavice
Jaromír Daněk, Otaslavice č.p. 93, 798 06 Otaslavice
Hana Daňková, Otaslavice č.p. 93, 798 06 Otaslavice
Martin Šváb, Otaslavice č.p. 107, 798 06 Otaslavice
Hana Švábová, Otaslavice č.p. 107, 798 06 Otaslavice
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
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
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Účastníci řízení - doručování veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
parc. č. 264, 269, 282, 283, 372, 375, 379, 382 v katastrálním území Otaslavice
Dotčený orgán:
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Ostatní:
Magistrát města Prostějova - vývěska
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f + vývěska
R/SU
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.

