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              Obecní úřad Tršice, stavební úřad 
                       783 57  Tršice  č.p. 50 
su.trsice@seznam.cz                                                                  Tel./fax: 585 750 663 

 

            V Tršicích dne 12.4.2021  
Č.j.: ObÚ/Trš/408/2021 - Ch 
Sp. zn.: ObÚ/Trš/8/SÚ/2021 
 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Marie Chaloupková 
 
 
 
 
 

O Z N Á M E N Í 
V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

o zahájení územního řízení 
a o stanovení termínu ústního jednání 

 
Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) jako věcně příslušný podle ustanovení  
§ 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a  47 odst. 1 správního řádu oznamuje dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení 
 

zahájení územního řízení 
 
ve věci umístění stavby označenou jako: „Doloplazy,  náves, obnova veřejného osvětlení “ 
na pozemcích parc.č. 2(ostatní plocha),  parc. č. 4(ostatní plocha), parc. č. 8/1(ostatní plocha), parc. 
č. 9 (ostatní plocha), par. č. 14(ostatní plocha), parc. č. 23(ostatní plocha), parc. č. 27(ostatní 
plocha), parc. č. 31(ostatní plocha), parc. č. 37 (zahrada), parc. č. 42(ostatní plocha), parc. č. 
45(ostatní plocha), parc. č. 47(ostatní plocha), parc.č.48(ostatní plocha), 50/1(ostatní plocha), 
50/4(ostatní plocha), 50/5 (ostatní plocha), parc. č. 53(ostatní plocha), parc. č. 55(ostatní plocha), 
parc. č. 58(ostatní plocha),parc.č. 83(ostatní plocha), par.č.88 (ostatní plocha), parc.č.90(ostatní 
plocha), 94(ostatní plocha),  parc. č. 101/2(ostatní plocha), parc. č. 104(ostatní plocha), parc. č. 
126(ostatní plocha), parc. č. 138(ostatní plocha), parc. 139(ostatní plocha), parc. č.140/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 141(ostatní plocha), parc. č. 142(ostatní plocha), parc.č.152(ostatní plocha), parc. č. 
156(ostatní plocha), parc.č.159(ostatní plocha), parc. č. 207(zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č.209(zahrada), parc. č.227 (ostatní plocha), parc. č. 297(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
299(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 300(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 309(ostatní 
plocha), parc. č.  310(ostatní plocha), parc. č. 311(ostatní plocha), parc. č. 319(ostatní plocha), parc. 
č. 337(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 340(zastavěná plocha a nádvoří), 343( trvalý travní 
porost), parc.č.515(zahrada), parc. č. 821/1(ostatní plocha), parc.č. 821/2(ostatní plocha), parc. č. 
1068(ostatní plocha). Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, 
obec Doloplazy.  
 
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby obdržel Obecní úřad Tršice, stavební úřad dne 7. 4. 
2021 od  obce Doloplazy se sídlem  783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927 (dále jen „žadatel“). Dnem 
přijetí žádosti dne 7. 4. 2021, bylo zahájeno územní řízení. 
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Stručný popis stavby:  
Umístění trasy projektovaného kabelového vedení je dáno charakterem stavby – jedná se o liniovou 
stavbu sítě technického vybavení, která má za účel zajištění osvětlení veřejných prostor v obci 
Doloplazy.  

ČÁST A 

Na parc.č. 83 dojde k výměně lampy. Z nové lampy bude vyvedeno kabelové vedení směrem do 
ulice za kostelem. Zde budou nové lampy umístěny po levé straně ulice, až před dům č.p.4. Na 
parc.č. 88 dojde k umístění svítidla pro osvětlení sochy T. G. Masaryka. Kabelové vedení bude 
ukončeno v novém rozvaděči veřejného osvětlení RVO na parc.č. 309 u č.p. 66. Celkem v této části 
bude umístěno 10 lamp se svítidly. 

ČÁST B 

Na parc.č. 50/4 před č.p. 42 dojde k naspojkování nového kabelu veřejného osvětlení, který bude 
pokračovat směrem k autobusové zastávce a bude ukončen v nové lampě na parc. č. 101/2. Podél 
hlavní komunikace dojde k výměně stávajících lamp za nové. Nové kabelové vedení bude uloženo 
podél komunikace v zeleném pásu. U kostela dojde k přechodu silnice a umístění osvětlení sochy 
sv. Václava. Kabelové vedení bude ukončeno v novém rozvaděči veřejného osvětlení. Celkem v 
této části bude umístěno 8 lamp se svítidly. 

ČÁST C 

Z nového rozvaděče bude vyvedeno kabelové vedení směrem do ulice ke konírně. V ulici bude 
rozmístěno celkem 3 nových lamp po levé straně ulice. Kabelové vedení bude naspojkováno na 
parc. č. 277 u č.p.156 na stávající kabel. 

ČÁST D 

Z nového rozvaděče bude vyvedeno kabelové vedení podél hlavní silnice směrem na Přáslavice. 
Podél silnice bude rozmístěno celkem 7 lamp. Kabelové vedení bude ukončeno v lampě před parc.č. 
514. Nové kabelové vedení bude vyvedeno z lampy u parc.č. 521 směrem k cyklostezce na 
Přáslavice a bude ukončeno před trafostanicí na parc.č. 541. 

Celková délka trasy nového kabelového vedení je cca 1 700 m, na které  bude rozmístěno 28 
nových lamp a svítidel. 

V rámci stavby dojde k vybudování nového kabelového vedení včetně nových lamp se svítidly. 
Umístění stožárů, svítidel, nového kabelového je patrné ze situačního schématu C 3.1 a C 3.2. 
v měř. v měř. 1:500, které jsou součástí  dokumentace pro územní řízení, do kterých je možno 
nahlédnou na Obecním úřadě Tršice, stavebním úřadě.  
 
Nové kabelové vedení povede částečně v pozemcích využívaných jako ostatní plocha, zahrada a 
zastavěné plochy a nádvoří, tj. v zelených pásech, chodnících a komunikacích.  
 
Žadatel k žádosti stavebnímu úřadu předložil: 
- dokumentace k umístění stavby s technickým popisem záměru, příslušnými výkresy a doklady 
- informace o pozemcích 
- výpis z katastru nemovitostí  
- plán kontrolních prohlídek stavby 
- souhlasy vlastníků pozemku, na kterých bude stavba provedena (umístění lamp veřejného 

osvětlení  s výložníkem a svítidlem, kabelové vedení) 
- smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene, nájemní smlouva a smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení  služebnosti 
- ČEZ Distribuce ,a.s. -  vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 11.3.2021, zn. 1114083432 
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- Magistrátu  města Olomouce – odboru  životního prostředí (sdělení - odd. vodního 
hospodářství) ze dne 16.3.2021, č.j.: SMOL/074184/2021/OZP/VH/Sur 

- Magistrátu  města Olomouce – odboru  životního prostředí (závazné stanovisko, odd. ochrany 
ovzduší a státní správy odpadů) ze dne 10.3.2021, č.j. SMOL/068581/2021/OZP/OOSSO/Ves 

- Magistrát města Olomouce,  odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních 
komunikací - rozhodnutí o zvláštním užívání silnic (protlak), ze dne 24.3.2021 pod č.j. 
SMOL/080684/2021/OS /PK/Nan  

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 8.3.2021, zn. 
0101478186   

- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 8.3.2021, zn. 
0700343973 a ze dne  8.3.2021, zn. 0700343972   

- GasNet Služby, s r.o., stanovisko k povolení stavby, existenci inženýrských sítí ze dne 
24.3.2021, zn. 5002328744   

- CETIN, a.s., vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 15.3.2021, čj. 
576795/21 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 8.3.2021, zn. 
0201204731 a ze dne 8.3.2021, zn. 0201204730  

- Stanovisko obce Doloplazy, úsek komunikací   ze dne 2.3.2021 
- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje stanovisko ze dne 3.3.2021, č.j. KRPM-26398-

1/ČJ-2021-140506 
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc, stanovisko ke stavbě 
      ze dne 5.3.2021, zn. SSOK-OL 4653/2021/HH 
 
 
Obecní úřad Tršice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona,                   
k projednání umístění předmětné stavby nařizuje ústní jednání, které se bude konat dne  
 

13.5.2021 (čtvrtek) v 14:00 hod. 
 

se schůzkou pozvaných v přísálí  kulturního domu  Doloplazy. 
 
Pozn.: v případě   účastníků   řízení  –  vlastníků   pozemků,  na  kterých   bude   stavba  a  vlastníků     
  sousedních nemovitostí, se jedná o právo se ústního jednání zúčastnit nikoli jejich povinnost. 
 
Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval podle § 27 správního řádu a v souladu 
s ustanovením:  
- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel  

Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927  
 

- § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušnou obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn - v tomto případě Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy čp. 82  

 
-  § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníky pozemků, na kterých má být stavební záměr  

parcela druh pozemku Umisťované zařízení Vlastník 

9 ostatní plocha Kabel NN 

4 ostatní plocha Kabel NN 

8/1 ostatní plocha Kabel NN, 3x stožár 

142 ostatní plocha Kabel NN 

141 ostatní plocha Kabel NN 

Obec Doloplazy,  
č. p. 82, 78356 Doloplazy 
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310 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 

311 ostatní plocha Kabel NN 

50/5 ostatní plocha Kabel NN 

309 ostatní plocha Kabel NN, 4x stožár 

821/2 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 

1068 ostatní plocha Kabel NN 

277 ostatní plocha Kabel NN 

140/1 ostatní plocha Kabel NN, 6xstožár 

2 ostatní plocha Kabel NN, osvětlení  

101/2 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 

50/4 ostatní plocha Kabel NN 

 

50/1 ostatní plocha Kabel NN 

821/1 ostatní plocha Kabel NN, 4x stožár 

Správa silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace, 
Lipenská 753/120, Hodolany, 

77900 Olomouc 

83 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 
Čapková Hana,  

č. p. 323, 78356 Doloplazy 

88 ostatní plocha Kabel NN, osvětlení  
Frelich Jaroslav,  

č. p. 20, 78356 Doloplazy 

90 ostatní plocha Kabel NN 

Řeháček Josef, č. p. 19, 78356 
Doloplazy 1/2 

Řeháčková Jarmila, č. p. 19, 
78356 Doloplazy 1/2 

14 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 
Římskokatolická farnost 

Doloplazy, č. p. 15, 78356 
Doloplazy 

48 ostatní plocha Kabel NN 
Vrzalová Drahomíra, č. p. 14, 

78356 Doloplazy 

94 ostatní plocha Kabel NN 
SJM Johannes Otakar a 

Johannesová Jiřina, č. p. 46, 
78356 Doloplazy 

58 ostatní plocha Kabel NN 
Indrák František, č. p. 12, 78356 

Doloplazy 

55 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 
Dočkal Vladimír Bc., č. p. 11, 

78356 Doloplazy 

53 ostatní plocha Kabel NN 
SJM Nevřala Milán Ing. a 

Nevřalová Jarmila, č. p. 10, 
78356 Doloplazy 

159 ostatní plocha Kabel NN 
SJM Bílek Vlastislav Ing. a 

Bílková Jaromíra Ing., č. p. 9, 
78356 Doloplazy 

156 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 
Kropáček Stanislav, č. p. 8, 

78356 Doloplazy 
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209 zahrada Kabel NN 

SJM Nesvadba Jan a 
Nesvadbová Klára Mgr.  
Nesvadba Jan, č. p. 2, 78357 

Suchonice 
Nesvadbová Klára Mgr., č. p. 

186, 78356 Doloplazy 

152 ostatní plocha Kabel NN 
Brzokoupil Ladislav, č. p. 7, 

78356 Doloplazy 

319 ostatní plocha Kabel NN 
SJM Drábek Josef JUDr. a 
Drábková Vlasta, č. p. 191, 

78356 Doloplazy 

337 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Kabel NN, 1x stožár 

SJM Lenert Mojmír a Lenertová 
Martina, č. p. 252, 78356 

Doloplazy 

340 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Kabel NN 

Šimík Lubomír Ing., Dukelských 
hrdinů 90, 78361 Hlubočky 

515 zahrada Kabel NN 

Šimík Radovan, č. p. 292, 
78356 Doloplazy 1/2 

Šimíková Jaroslava, č. p. 292, 
78356 Doloplazy 1/2 

207 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Kabel NN 

Nesvadbová Klára Mgr., č. p. 
186, 78356 Doloplazy 

343 trvalý travní porost Kabel NN, 1x stožár 
Balint Petr Ing., č. p. 441, 78356 

Doloplazy 

299 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Kabel NN 

Kopečná Marta, č. p. 228, 
78356 Doloplazy 1/2 

Kopečný Aleš, č. p. 228, 78356 
Doloplazy 1/2 

300 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Kabel NN, 1x stožár 

Zbořil Martin, č. p. 70, 78356 
Doloplazy 

297 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Kabel NN 

Pazdírek Robert, č. p. 229, 
78356 Doloplazy 

138 ostatní plocha Kabel NN 
Dostál Petr, č. p. 62, 78356 

Doloplazy 

139 ostatní plocha Kabel NN 
Hostášková Pavla, č. p. 60, 

78356 Doloplazy 

126 ostatní plocha Kabel NN 
Kubíčková Pavla, č. p. 58, 

78356 Doloplazy 

47 ostatní plocha Kabel NN 
Vrzal Jaroslav Ing., č. p. 57, 

78356 Doloplazy 

45 ostatní plocha Kabel NN 

Calábek Lubomír, č. p. 56, 
78356 Doloplazy 1/2 

Calábková Alena, č. p. 56, 
78356 Doloplazy 1/2 

42 ostatní plocha Kabel NN 
Calábek Jaroslav Ing., č. p. 55, 

78356 Doloplazy 
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37 zahrada Kabel NN 
Zlámal Antonín, č. p. 148, 78356 

Doloplazy 

31 ostatní plocha Kabel NN 

Indrák Martin, č. p. 50, 78356 
Doloplazy 1/2 

Indrák Zdeněk, č. p. 50, 78356 
Doloplazy 1/2 

27 ostatní plocha Kabel NN 

Hanusová Ivona, č. p. 51, 78356 
Doloplazy 1/2 

Hanusová Žaneta, č. p. 51, 
78356 Doloplazy 1/2 

23 ostatní plocha Kabel NN, 1x stožár 
Indrák Zdeněk, č. p. 50, 78356 

Doloplazy 

104 ostatní plocha Kabel NN 
Strejček Jan, č. p. 49, 78356 

Doloplazy 
 
- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci sítí technické infrastruktury:  
     ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
     GasNet Služby, s r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
     CETIN , a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň 
     Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927  
 
- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků, osoby jejichž 

vlastnické nebo věcné právo  k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách 
na nich může  být územním rozhodnutím  přímo dotčeno. Těmto účastníkům budou písemnosti 
doručovány veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu p.č. 137, 143, 150, 
196, 199, 92, 79, 17, 4, 13, 9, 22, 141, 135, 302, 306, 313, 314, 484, 316, 317,322,  323, 324, 
331, 321, 514, 518, 520, 523. 

 
Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich 
práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být umístěním stavby dotčeny.  
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona,       
a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být uplatněny také připomínky 
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se 
nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo 
dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
 
Vlastníci, uživatelé, resp. správci dotčených pozemků a staveb jsou dle § 54 odst. 1 zákona                
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., povinni strpět ohledání na místě 
samém a za tímto účelem nemovitosti pro pozvané účastníky zpřístupnit.  
 
 Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin,                             
a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. V ostatní dny lze nahlédnout 
po předešlé domluvě s úřední osobou stavebního úřadu. Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  
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Oznámení o zahájení územního řízení se doručuje  podle § 87 odst. 1 stavebního zákona.  Toto 
územní řízení má charakter řízení s velkým počtem účastníků, proto se oznámení  o zahájení řízení 
a další úkony v řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu doručují  dotčeným orgánům a obci, která 
je účastníkem řízení podle  § 85 odst. 1 písm.b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle §27 
odst.1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle §85odst.1 písm. a) a §85 odst.2 písm.a). 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, se doručuje veřejnou vyhláškou.  
 
Seznámení s podklady rozhodnutí:  
Stavební úřad tímto účastníkům řízení sděluje, že nashromáždil veškeré podklady nezbytné pro 
vydání rozhodnutí ve věci.  Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají účastníci 
řízení možnost  se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a 
to písemně nebo ústně do protokolu u úřední osoby stavebního úřadu a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne 
ústního jednání. Účastníci řízení mohou nahlédnout do spisu u zdejšího stavebního úřadu, a to v 
úřední dny v době od 8:00 do12:00  a od 13:00 do 17:00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě. 
Stavební úřad připomíná, že tato následná 5-ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a 
činění jiných návrhů ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu.  Den, kdy bude mít stavební úřad 
shromážděné všechny podklady pro rozhodnutí (s přihlédnutím k desetidenní lhůtě pro doručení 
v případě, kdy není adresát zastižen, k prodlevě v doručení námitek poštou, doba poštovní přepravy, 
atd.), bude nejdříve dne 29.5.2021. 
 
 

    Marie Chaloupková 
                                referent stavebního úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha: situační výkres 
 
 
Doručí se: 
 
1. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), doručí se (datovou schránkou-DS):  
    Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927  
 
2. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b): doručí DS 
    Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy čp. 82 
 
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), doručí se doporučeně do vlastních rukou:  
    Obec Doloplazy, č. p. 82, 78356 Doloplazy (DS) 
    Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 
    Olomouc (DS) 
    Čapková Hana, 78356 Doloplazy č. p. 323 
    Frelich Jaroslav, 78356 Doloplazy č. p. 20 
    Řeháček Josef, 78356 Doloplazy č. p. 19 
    Řeháčková Jarmila, 78356 Doloplazy č. p. 19 
    Římskokatolická farnost Doloplazy, 78356 Doloplazy č. p. 15 
    Vrzalová Drahomíra, 78356 Doloplazy č. p. 14 
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    Johannes Otakar, 78356 Doloplazy č. p. 46 
    Johannesová Jiřina, 78356 Doloplazy č. p. 46 
    Indrák František, 78356 Doloplazy č. p. 12 
    Dočkal Vladimír Bc., 78356 Doloplazy., č. p. 11 
    Nevřala Milán Ing., 78356 Doloplazy č.p.10 
    Nevřalová Jarmila, 78356 Doloplazy č. p. 10 
    Bílek Vlastislav Ing., 78356 Doloplazy čp.9 
    Bílková Jaromíra Ing., 78356 Doloplazy č. p. 9 
    Kropáček Stanislav, 78356 Doloplazy č. p. 8 
    Nesvadba Jan, Suchonice č. p. 2, 78357 Tršice 
    Nesvadbová Klára Mgr., 78356 Doloplazy č. p. 186 
    Drábek Josef JUDr., 78356 Doloplazy č. p. 191 
    Drábková Vlasta, 78356 Doloplazy    č. p. 191 
    Lenert Mojmír, 78356 Doloplazy č. p. 252 
    Lenertová Martina, 78356 Doloplazy č. p. 252 
    Šimík Lubomír Ing., Dukelských hrdinů 90, 78361 Hlubočky 
    Šimík Radovan, 78356 Doloplazy č. p. 292 
    Šimíková Jaroslava,  78356 Doloplazy č. p. 292  
    Balint Petr Ing., 78356 Doloplazy č. p. 441 
    Kopečná Marta, 78356 Doloplazy č. p. 228  
    Kopečný Aleš, 78356 Doloplazy č. p. 228 
    Zbořil Martin, 78356 Doloplazy č. p. 70 
    Pazdírek Robert, 78356 Doloplazy č. p. 229, 
    Hostášková Pavla, 78356 Doloplazy č. p. 60 
    Kubíčková Pavla, 78356 Doloplazy č. p. 58 
    Vrzal Jaroslav Ing., 78356 Doloplazy č. p. 57 
    Calábek Lubomír,  78356 Doloplazy č. p. 56  
    Calábková Alena, 78356 Doloplazy č. p. 56 
    Calábek Jaroslav Ing., 78356 Doloplazy č. p. 55 
    Zlámal Antonín, 78356 Doloplazy č. p. 148  
    Indrák Martin, 78356 Doloplazy č. p. 50  
    Indrák Zdeněk, 78356 Doloplazy č. p. 50 
    Dostál Petr, 78356 Doloplazy č. p. 62 
    Hanusová Ivona, , 78356 Doloplazy č. p. 51 
    Hanusová Žaneta, 78356 Doloplazy č. p. 51   
    Strejček Jan, 78356 Doloplazy č. p. 49 
    Brzokoupil Ladislav, 78356 Doloplazy č.p.7 
 

5. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sítí, doručí se DS:  
     ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
     GasNet Služby, s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno 
     CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň  
     Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 
     Olomouc  
     Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82 
 
6. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich v katastrálním území 
Doloplazy u Olomouce může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, doručí veřejnou 
vyhláškou. 
137, 143, 150, 196, 199, 92, 79, 17, 4, 13, 9, 22, 141, 135, 302, 306, 313, 314, 484, 316, 
317,322,  323, 324, 331, 321, 514, 518, 520, 523 
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7. Dotčené orgány, doručí se DS:  
     Magistrát  města Olomouce, odbor  životního prostředí (vodní hospodářství, odd. ochrany 
     ovzduší a státní správy odpadů, ochrana  přírody a krajiny, nakládání s odpady), Hynaisova 10,   
     Olomouc 
     Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních 
     komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc  
     Obecní úřad Doloplazy, ochrana přírody a krajiny, komunikace, 783 56  Doloplazy 82  
    
6. Na vědomí:  
    Spisovna  
    Spis – ozn. ÚŘ 
    ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891, DS 
 
 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice + příloha a 
na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy + příloha.  
 
 
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst.1) stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Tršice. 
Současně musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy z důvodu informovanosti, 
avšak bez správních účinků vztahujících se na doručení. 
 
Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád). 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Tršice. 
                            
 
Vyvěšeno dne: …………. 2021                                                      Sejmuto dne: …………..  2021 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy. 
                            
 
Vyvěšeno dne: …………. 2021                                                       Sejmuto dne: …………..  2021 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
Vyvěšeno na elektronické desce s dálkovým přístupem dne …………….2021  
 
 
 
      
 

 


