Obecní úřad Tršice, stavební úřad
783 57 Tršice č.p. 50
su.trsice@seznam.cz

Tel.: 585 750 663
V Tršicích dne 31. 5. 2021

Č.j.: ObÚ/Trš/ 654/2021 - Ch
Sp. zn.: ObÚ/Trš/SÚ/8/2021
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Marie Chaloupková

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou
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 § 84
odst. 1 stavebního zákona, k žádosti o územní rozhodnutí na 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, kterou dne
7.4.2021 podala Obec Doloplazy, se sídlem 783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927 (dále jen „žadatel“)
vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona,

ROZHODNUTÍ O 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
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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.
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. 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, kterou
vypracoval Martin Pružinec, číslo autorizace ČKAIT 1202249, autorizovaný technik pro
technologická zařízení staveb. Nové kabelové vedení povede částečně v pozemcích využívaných
jako ostatní plocha, zahrada a zastavěné plochy a nádvoří, tj. v zelených pásech, chodnících a
komunikacích. Stávající bezdrátový rozhlas umístěný na sloupech ve vlastnictví ČEZ Distribuce
bude demontován a bude namontován na nové stožáry veřejného osvětlení.
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Pro umístění a projektovou přípravu staveb se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s tímto rozhodnutím a situačním schématem C 3.1 a C 3.2.
v měř. v měř. 1:500, který vypracoval Martin Pružinec, číslo autorizace ČKAIT 1202249,
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb.
2. Projektová dokumentace stavby pro realizaci stavby bude zpracována oprávněnou právnickou
nebo fyzickou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č.1.
3. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru životního
prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství ze dne 25.11.2019 pod č.j.
SMOL/309461/2019/OZP/PKZ/Pri.
 Trasu nutno vést tak, aby zásah do stávající zeleně byl co nejmenší.
 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá
mimo ochranu dle zák.č.114/1992 Sb. i ČSN 83 9061.
4. Nutno akceptovat podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce,
odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů ze dne
10.3.2021pod č.j. SMOL/068581/2021/OZP/OOSSO/Ves
 Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokalita prachem.
 Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo
k nadměrné prašnosti.
 Neprovádět výkopové práce během silného větru
 S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci
vykonávající stavbu.
5. Nutno akceptovat podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce,
odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů ze dne 25.11.2019
pod č.j. SMOL/309391/2019/OZP/OOSSO/Jah .
 Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě.
 Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k
recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné
složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
 Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na
odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S-OO,
odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S-NO) nebo v jiném zařízení
k tomu určeném podle zákona o odpadech.
 Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou předloženy k žádosti o užívání
stavby.
6. Nutno akceptovat podmínky uvedené v rozhodnutí o zvláštním užívání silnic II/436 a obci
Doloplazy vydané Magistrátem města Olomouce, odbor stavební ze dne 24.3.2021 pod č.j
SMOL/080684/2021/OS/PK/Nan
 Vedení inženýrských sítí bude uloženo pod tělesem silnice v chráničce v hloubce min. 1,2 m
pod niveletou vozovky.
 Jedna zápichová jáma musí být umístěna mimo těleso silnice.
 Částečná rozkopávka silnice pro druhou zápachovou jámu bude provedena pouze
v nejnutnějším rozsahu, který musí být před podáním žádosti o povolení výkopových prací
odsouhlasen zástupcem Správy silnic Olomouckého kraje.
 Vytěžený materiál (výkopek ze zápichové jámy) nesmí být ukládán na tělese silnice ani na
jiné části silničního pozemku.
 Před vlastním záhozem zápachové jámy je nutné přizvat zástupce Správy silnic
Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc ke kontrole hloubky uložení chráničky.
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 Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění vlastních stavebních prací v silničním
pozemku dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 silničního zákona. O povolení zvláštního užívání
silnice za účelem provádění stavebních prací, pro provedení částečné rozkopávky je nutno
požádat u silničního správního úřadu, a to nejpozději 10 dnů před jejich zahájením.
7. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. (dále
jen „SSOK“), ze dne 5.3.2021 pod zn. SSOK-OL4653/2021/HH. Stavba se dotkne silnice
II/436 v obci Doloplazy.
 Křížení kabelů bude provedeno protlakem.
 Hloubka krytí chráničky musí být min. 1,20m pod niveletou vozovky.
 Zápichové jámy musí být umístěny mimo vozovku a krajnici silnice II/436.
 Hloubka uložení kabelového vedení v travnaté ploše na pozemku Ol. Kraje musí být také
min. 1,20 m pod úrovní terénu.
 Před vlastním započetím zásypových prací bude SSOK přizvána ke kontrole hloubky krytí
chráničky.
 Po skončení stavby musí být pozemek ve vlastnictví Olomouckého kraje uveden do
původního stavu a protokolárně předán zástupci SSOK, středisko údržby Olomouc.
 Případná změna způsobu uložení kabelového vedení VO /rozkopávka vozovky nebo
krajnice silnice -i částečná/musí být předem projednána s SSOK. Stejně tak eventuální
částečná či úplná uzavírka krajských silnic, na kterou musí být vydáno samostatné
vyjádření.
 V souběhu se silnicí II/436 musí být kabelové vedení veřejného osvětlení uloženo
v chráničce.
 Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby za žádných okolností nedošlo
k poškození silnic II/436 ani její krajnice. Vzniklé poškození je třeba neprodleně oznámit
SSOK a v celém rozsahu na své náklady opravit.
 Den zahájení prací bude SSOK min. 5 dní předem telefonicky nebo emailem oznámen.
 Po ukončení stavebních prací , nejpozději před zahájením kolaudačního řízení investor
předloží SSOK zaměření skutečného provedení stavby v dotčeném místě, případně
geometrický plán. Po předložení těchto dokladů bude Správou silnic Olomouckého kraje,
Střediskem údržby Olomouc vyhotoveno vyjádření o provedené kontrole hloubky krytí
přípojek sítí technického vybavení včetně vyčíslení jednorázového poplatku za uložení sítí
technického vybavení dle směrnice SSOK.
 Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnic krajských
silnic, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Vozidla vyjíždějící na
pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní
komunikaci § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
8. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku ČEZu Distribuce, a. s. ze dne 11.3.2021
pod zn. 1114083432. V prostoru stavby se nachází nadzemní vedení 0,4kV NN a nedaleko
elektrická stanice 22/0,4kV.
 Nutno respektovat ochranné pásmo tohoto kabelového vedení dle zákona č. 458/2000Sb.§46
a ochranné pásmo el. stanice 22/0,4kV
 Nutno dodržet min. vzdálenost stožárů veřejného osvětlení od nadzemního vedení, dle
platných norem, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302 a pro práci v blízkosti ČSN EN 50110
-1 ed.2. Trasa výkopu bude min. 1,0m od stožáru 0,4kV NN, při stavební činnosti nesmí dojít
k odkrytí základu a narušení jejich statiky.
 Nutno respektovat ochranná pásma kabelového vedení, které činí 1,0 m od tohoto kabelu.
Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména dle ČSN 73
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6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a
PNE 33 3302.
 Umístění základů stožárů veřejného osvětlení v minimální vzdálenosti 0,5 m od kabelového
vedení 0,4 kV NN.
 Provést koordinaci stavby se stavbou rekonstrukce distribuční sítě obnova vedení Doloplazy
kNN.
 Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy
a předpisy a repektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení
DS. Montáž zařízení je třeba provádět bezpečným způsobem při dodržení předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( zejména ČSN EN 501 10-1 Obsluha a práce na
elektrických zařízení) odbornou osobou.
9. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje, dopravní inspektorát Olomouc ze dne 3.3.2021, č.j. KRPM-26398-1/ČJ-2021-140506
 Při nutnosti provádění stavební činnosti v komunikaci nebo z komunikace budou práce řádně
označeny přechodným dopravním značením dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích.
 Investor nebo realizační firma v termínu min.1-ho měsíce před zahájením stavební činnosti
předloží za účelem projednání ve smyslu ust. §77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, v úplném znění, návrh přechodného dopravního značení,
jakožto dotčenému orgánu dle §77 ods.2 písm.b) téhož zákona.
10. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku GasNet Služby, s.r,o, (dále jen GasNet
Služby) ze dne 24.3.2021 pod zn. 5002328744. V zájmovém území se nachází STL plynovody a
přípojky plynu/PE
 Nutno dodržet ochranné pásmo STL plynovodův zemi uložených kabelů 1 m na obě strany
od půdorysu.
 Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.
 Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí
sousedního plynárenského
 zařízení.
 Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
 V místě křížení zemnící pásek uložit do betonového korýtka vysypaného pískem (jako
izolant). Pokud tam je
zemnící deska, musí být umístěna min. 1 m kolmo od obrysu plynovodu (i v souběhu).
-v místě křížení bude zemnící síť 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
 Uzemnění požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení, nejlépe kolmo
od něj v maximálně možné vzdálenosti. Uzemnění nesmí jít v ochranném pásmu v souběhu s
plynovodem.
 Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude toto posuzováno jako přeložka.
 Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem.
 Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy
plyn.zařízení. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna
skládka materiálu a výšková úprava terénu.
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 Požaduje se zachovat krytí plynárenského zařízení dle ČSN 736005 a poklopy armatur i v
místech kde dojde k jakékoliv skrývce povrchu.
 V případě nedodržení krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad
investora.
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během
stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. kontrola PZ
před záhozem.
 Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ
(přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na
PZ musí být řešen samostatným stanoviskem a musí být odsouhlasena PD přeložky plynu!!
Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém:
http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
 GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to
okolnosti výstavby vyžadovaly.
11. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření
CETIN, a.s. ze dne 13.5.2021 pod
č.j.576795/21. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti
CETIN,a.s., na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK
společnosti CETIN, a.s.
 Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v žádosti,
provede stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle
Stavebního zákona.
 Stavebník a nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK.
 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 Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 Pro účely přeložení SEK dle tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
12. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku OÚ Doloplazy, obce Doloplazy ze dne
2.3.2021
 Uvést obecní komunikace do původního stavu.
13. Stavebník po ukončení stavby podá na OÚ Tršice, stavební úřad žádost o kolaudační souhlas
podle §122 odst. 1 stavebního zákona.

Odůvodnění
Žadatel Obec Doloplazy, se sídlem 783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927 podala dne 7. 4. 2021
žádost o vydání rozhodnutí o 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
-6-

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), vše v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec
Doloplazy. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 12.4.2021 zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona. Hlavním účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a podle § 85 odst. 2 písm. a) jednotlivě a
vedlejším účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou.
K projednání návrhu zároveň nařídil veřejné ústní projednání, které bylo stanoveno na den
13.5.2021 v přísálí kulturního domu Doloplazy, o kterém pyl pořízen protokol. Námitky účastníků
řízení ani dotčených orgánů státní správy do stanoveného termínu ústního jednání, ani ve lhůtě pěti
dnů podle § 36 odst. 3 správního řádu, nebyly vzneseny.
Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval podle § 27 správního řádu a v souladu
s ustanovením:
- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele, což je Obec Doloplazy, se sídlem 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
uskutečněn:
-

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

druh pozemku

Umisťované zařízení

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

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
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Vlastník
Obec Doloplazy,
č. p. 82, 78356 Doloplazy

50/4

ostatní plocha

Kabel NN

50/1

ostatní plocha

Kabel NN

821/1

ostatní plocha

Kabel NN, 4x stožár

83

ostatní plocha

Kabel NN, 1x stožár

88

ostatní plocha

Kabel NN, osvětlení

90

ostatní plocha

Kabel NN

14

ostatní plocha

Kabel NN, 1x stožár

48

ostatní plocha

Kabel NN

94

ostatní plocha

Kabel NN

58

ostatní plocha

Kabel NN

55

ostatní plocha

Kabel NN, 1x stožár

53

ostatní plocha

Kabel NN

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

Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace,
Lipenská 753/120, Hodolany,
77900 Olomouc
Čapková Hana,
č. p. 323, 78356 Doloplazy
Frelich Jaroslav,
č. p. 20, 78356 Doloplazy
Řeháček Josef, č. p. 19, 78356
Doloplazy
1/2
Řeháčková Jarmila, č. p. 19,
78356 Doloplazy
1/2
Římskokatolická farnost
Doloplazy, č. p. 15, 78356
Doloplazy
Vrzalová Drahomíra, č. p. 14,
78356 Doloplazy
SJM Johannes Otakar a
Johannesová Jiřina, č. p. 46,
78356 Doloplazy
Indrák František, č. p. 12, 78356
Doloplazy
Dočkal Vladimír Bc., č. p. 11,
78356 Doloplazy
SJM Nevřala Milán Ing. a
Nevřalová Jarmila, č. p. 10,
78356 Doloplazy

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

337

zastavěná plocha a
nádvoří

Kabel NN, 1x stožár

340

zastavěná plocha a
nádvoří

Kabel NN

Šimík Lubomír Ing., Dukelských
hrdinů 90, 78361 Hlubočky

Kabel NN

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

515

zahrada
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SJM Drábek Josef JUDr. a
Drábková Vlasta, č. p. 191,
78356 Doloplazy
SJM Lenert Mojmír a Lenertová
Martina, č. p. 252, 78356
Doloplazy

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

37

zahrada

Kabel NN

Zlámal Antonín, č. p. 148, 78356
Doloplazy

31

ostatní plocha

Kabel NN

27

ostatní plocha

Kabel NN

23

ostatní plocha

Kabel NN, 1x stožár

104

ostatní plocha

Kabel NN

Indrák Martin, č. p. 50, 78356
Doloplazy
1/2
Indrák Zdeněk, č. p. 50, 78356
Doloplazy
1/2
Hanusová Ivona, č. p. 51, 78356
Doloplazy
1/2
Hanusová Žaneta, č. p. 51,
78356 Doloplazy
1/2
Indrák Zdeněk, č. p. 50, 78356
Doloplazy
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
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-

§ 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 dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly
zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné
námitky ani připomínky.
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)
- nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
- smlouva o právu provést stavbu
- ČEZ Distribuce , a.s. - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 11.3.2021, zn. 1114083432
- vyjádření Magistrátu města Olomouce – odboru dopravy a územního rozvoje - ze dne
3.3.2021, č.j.: SMOL/063190/2021/ODUR/UUP/Dol
- sdělení Magistrátu města Olomouce – odboru životního prostředí (odd. vodního hospodářství)
ze dne 16.3.2021, č.j.: SMOL/074184/2021/OZP/VH/Sur
- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce – odboru životního prostředí , odd. ochrany
ovzduší a státní správy odpadů ze dne 10.3.2021, č.j. SMOL/068581/2021/OZP/OOSSO/Ves
- rozhodnutí o zvláštním užívání silnic (protlak) Magistrát města Olomouce, odbor stavební,
oddělení statní správy na úseku pozemních komunikací - ze dne 24.3.2021 pod č.j.
SMOL/080684/2021/OS /PK/Nan
- sdělení ČEZu Distribuce, a.s. - k existenci energetického zařízení ze dne 8.3.2021, zn.
0101478186
- sdělení ČEZu ICT Services, a.s. - k existenci energetického zařízení ze dne 8.3.2021, zn.
0700343973 a ze dne 8.3.2021, zn. 0700343972
- stanovisko GasNet Služby, s r.o., k povolení stavby, existenci inženýrských sítí ze dne
24.3.2021, zn. 5002328744
- vyjádření CETIN, a.s., k existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 15.3.2021, čj.
576795/21
- sdělení Telco Pro Services, a.s., 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
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje ze dne 3.3.2021, č.j. KRPM-263981/ČJ-2021-140506
- stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc, ke stavbě
ze dne 5.3.2021, zn. SSOK-OL 4653/2021/HH
V území, kde se stavba umisťuje, je vydán Územní plán obce Doloplazy, který nabyl účinnosti
17.12.2020. Předmětná stavba není v rozporu s tímto územním plánem.
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Podmínky pro realizaci stavby byly stanoveny především z hlediska její komplexnosti, plynulosti
a ochrany veřejných zájmů.
Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu obce Doloplazy. Závazná
regulativa územního plánu obce Doloplazy umístění této stavby nevylučují.
Předmětná lokalita není zahrnuta do chráněné krajinné oblasti a nejsou zde vyhlášena žádná pásma
hygienické ochrany ani vymezena biocentra či biokoridory.
Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad dospěl k závěru,
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku.
Toto rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost dva roky
ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude podána žádost
o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží
sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad
na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní
rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele o tom, že upustil od
záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. U rozhodnutí, které je doručováno úřední deskou, se
rozhodnutí považuje za doručené patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a lhůta k podání
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení.
Odvolání se předkládá ke Krajskému úřadu Olomouckému kraje, odboru strategického rozvoje
kraje, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc a to prostřednictvím Obecního úřadu Tršice, stavebního
úřadu, 783 57 Tršice (§ 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí být podle ustanovení
§ 82 odst. 2 správního řádu podáno potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Marie Chaloupková
referent stavebního úřadu
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Přílohy pro žadatele:
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení
územního rozhodnutí opatřené záznamem o nabytí právní moci spolu s ověřenou projektovou
dokumentací.

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): DS
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, IČ 00534927
3. Ostatní účastníci řízení dle §2 odst. 5 zákona č. 403/2020 Sb. - veřejnou vyhláškou
Obec Doloplazy, č. p. 82, 78356 Doloplazy
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc
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
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
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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 – veřejnou vyhláškou
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
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 –ÚŘ
ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891, DS
Účtárna

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice a na úřední
desce Obecního úřadu Doloplazy.

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).
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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

Za vydání územního rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:
- umístění kabelového vedení: pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši
20 000,- Kč
Správní poplatek může být uhrazen v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Tršicích, přiloženou
poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní na účet č. 1801708329/0800 vedený u České
spořitelny a.s., var. symbol 654361ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Správní poplatek byl uhrazen dne: ………………, způsob úhrady: …………………………………
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