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

Tel.: 585 750 663
V Tršicích dne 7. 5. 2021

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/556/2021-Ka
Sp. zn.: ObÚ/Trš/SÚ/12/2021
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa

OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
o zahájení územního řízení
a o stanovení termínu ústního jednání
Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) obdržel od Obce Tršice, IČ: 00299588,
DIČ: CZ 00299588, se sídlem Tršice č.p. 50, 783 57 Tršice v zastoupení na základě plné moci
Elpremont elektromontáže, s.r.o., IČ: 266871891, se sídlem ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice
(dále jen „stavebník“), žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební akci „Tršice, západní část,
obnova vedení veřejného osvětlení“, zakázka č. 10-18-18 (dále jen „stavba“).
Obecní úřad Tršice, stavební úřad jako věcně příslušný obecný stavební úřad 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
orgánům a účastníkům řízení

oznamuje dotčeným

zahájení územního řízení
ve věci umístění stavby označenou jako: Tršice, západní část, obnova vedení veřejného osvětlení.
Jedná se o liniovou stavbu, která bude umístěna v zastavěné části v obci Tršice a v katastrálním
území Tršice.
Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích parc. č. 199 - ostatní
plocha, 182 - zahrada, 135/4 – trvalý travnatý porost, 261/2 - zahrada, st. 237/1 – zastavěná plocha
a nádvoří, st. 330 – zastavěná plocha a nádvoří, st. 241/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 963/4 ostatní plocha, 993 - zahrada, 967/4- zahrada, 1371/3 - ostatní plocha, 1379/6 - vodní plocha, 135/5
- ostatní plocha, 1242 - ostatní plocha, 1239/2 - ostatní plocha, 1243/3 - ostatní plocha, 1245/5 ostatní plocha, 1316 - ostatní plocha, 1235 - ostatní plocha, 1232/1 - ostatní plocha, 1233/1 - ostatní
plocha, 1243/6 - ostatní plocha, 1243/7 - ostatní plocha, 154/2 – zahrada, 1229/3 – ostatní plocha,
1236/1 - ostatní plocha, 1243/9 - ostatní plocha, 259 – zahrada, 1245/3 - ostatní plocha, 1245/1 ostatní plocha, 1245/4 - ostatní plocha, 1336 - ostatní plocha, 1333 - ostatní plocha, 1230/1 - ostatní
plocha, 96/4 – zahrada, 96/3 – ostatní plocha, 96/2 – trvalý travnatý orost, 1245/6 - ostatní plocha.
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Popis stavby:
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:
- M21 – Elektromontáže
- M46 – Zemní práce při montážích
Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem stavby – jedná se o liniovou stavbu sítě
technického vybavení obce.
Rozsah stavby byl stanoven dle požadavku investora, technické řešení bylo navrženo na základě
projednání s dotčenými orgány, správci technické a dopravní infrastruktury a vlastníky dotčených
pozemků.
Projekt je zpracován v souladu s platnými vyhláškami a normami, při splnění podmínek daných
příslušnými orgány státní správy a správců sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení,
elektrické vedení, silniční komunikace apod.) a dle § 48 zákona č. 458/2000 Sb.
Stavba je navržena tak, aby byly respektovány podmínky všech dotčených stran, aby mělo
minimální negativní dopady na okolí, a aby nebylo problémové z hlediska následných oprav
a údržby zařízení.
Stávající veřejné osvětlení, které je částečně umístěno na stávajících podpěrných bodech v majetku
ČEZ Distribuce bude demontováno.
Bude provedeno nové osvětlení veřejných prostor v obci Tršice. Na celé trase bude rozmístěno
celkem 61 svítidel.
Nové kabelové vedení VO povede v chodnících, v zelených pásech a místy komunikacemi.
Ze stávajícího rozvaděče RVO-1 budou vyvedeny dva kabely typu AYKY 4x16, které budou
napájet nové stožáry veřejného osvětlení.
První větev povede zeleným pásem a stávajícím chodníkem, bude napájet nové stožáry podél hlavní
komunikace směrem na místní část obce Tršice - Lipňany (levá strana).
Dále od stožáru č. A10 bude vedeno nové kabelové vedení do nové rozpojovací skříně R1
na betonovému sloupu č. 178 ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Z rozpojovací skříně bude napojeno
stávající venkovní vedení VO, které povede po betonových sloupech. Z rozpojovací skříně R1 bude
nové kabelové vedení VO pokračovat vedlejší uličkou na pozemku parc. č.1316 směrem k ČOV
a bude napájet nové stožáry veřejného osvětlení. Přechod přes vodní tok na pozemku parc.
č. 1379/6 bude proveden řízeným protlakem.
Druhá větev povede v souběhu s prvním kabelem a od pozemku parc. č. 1235 povede nové
kabelové vedení směrem dále do obce Tršice (pravá strana) a cestou bude napájet nové veřejné
osvětlení.
Nové kabelové vedení bude napájet nové veřejné osvětlení umístěné na pozemcích parc. č. 1235,
1243/3, 1236/1, 1245/1, 1245/5, 1336, 1333.
Dále od stožáru č. B15 bude proveden kabelový propoj se stávajícím stožárem. Nové kabelové
vedení VO povede přes vodní tok v trubce HDPE, která se umístí na železnou konstrukci vedle
stávajícího mostu za pomocí šroubovacích objímek.
U stožáru č. B25 bude provedeno napojení stávajícího venkovní vedení VO přes novou rozpojovací
skříň R2 umístěnou na betonovém stožáru č. 236 ve vlastnictví ČEZu.
Poslední budoucí svítidlo č. B37 umístěno na betonovém stožáru č.270 ve vlastnictví ČEZu.
Dále u školní jídelny na pozemku parc. č. 96/4 bude provedeno nové veřejné osvětlení, které
zároveň propojí dvě samostatné větve. Kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno
kabelem AYKY 4x16 od stožáru č. A11 a A53, které byly vybudovány v první etapě Tršice, střed,
obnova vedení – veřejného osvětlení.
Nové kabelové vedení bude cestou napájet nové sadové stožáry, na kterých bude osazeno nové
LED svítidlo.
Přechody elektrického vedení přes stávající hlavní asfaltové komunikace bude provedeno
protlakem.
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Osvětlení u hlavní komunikace bude provedeno stožáry o výšce 9 m. Stožáry budou osazeny
rovnými výložníky o délce 2 m, na které se umístí nové LED svítidlo.
Osvětlení vedlejších komunikací bude provedeno stožáry o výšce 5 a 6 m. Nové LED svítidla
budou osazeny přímo na stožár.
Výkony svítidel jsou obsaženy v situačních výkresech.
Umístění stožárů, svítidel a nového kabelového vedení je zřejmé ze situačních výkresů.
Stavba bude provedena dle platných ČSN, PNE.
Umístění stožárů, svítidel, nového kabelového a venkovního vedení je zřejmé ze situačních výkresů.
Stavba bude provedena dle platných zákonů, vyhlášek a ČSN.
Stávající bezdrátový rozhlas umístěný na sloupech ve vlastnictví ČEZ Distribuce bude demontován
a bude namontováno na nové stožáry veřejného osvětlení viz. situační výkresy.
Podrobnosti umístění stavby jsou uvedeny v dokumentaci pro územní řízení, do které je možno
nahlédnou na stavebním úřadě.
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
10. 6. 2021 (čtvrtek) v 16:00 hod.
se schůzkou účastníků řízení, dotčených orgánů a pozvaných v sále kulturního domu obce Tršice
č.p. 27. Každý účastník jednání musí dodržovat zásady pro dodržování epidemiologických opatření
při pandemií COVID – 19.
Pozn.: v případě účastníků řízení – vlastníků pozemků, na kterých bude stavba umístěna a vlastníků
sousedních pozemků a staveb, 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 žadatele, což je Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50,
IČ 00299588, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČ:
26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice,

-

§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušnou obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50

-

§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníky pozemků, na kterých má být stavební
záměr uskutečněn:
Seznam vlastníků dotčených pozemků, staveb:

-

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jidelna,
Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 97/9, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc – pozemek parc.
č. (dále jen „p.p.č.“) - 199

-

Barbora Hanzlíková, nábř. Dr. Edvarda Beneše 2354/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov –
p.p.č. - 182

-

Adriána Pospíšilová, 78357 Tršice č. p. 121 – p.p.č. - 135/4

-

Petr Rokyta, Zikova 608/16, Nové Sady, 77900 Olomouc – p.p.č. - 261/2

-

st.237/1 – p.p.č. - st.237/1

-

Radan Zelinka, 78357 Tršice č. p. 239 – p.p.č. - st.330
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-

Jaroslav Uvíra, 78357 Tršice č. p. 195 – p.p.č. - st. 241/2

-

MUDr. Vladimíra Žmolíková, Dvořákova 2431/29, Přerov I-Město, 75002 Přerov
– p.p.č. - 963/4

-

David Lipnický, Holečkova 290/11, 77900 Olomouc - Povel – p.p.č. - 993

-

Lucie Vrbovská, DiS., Horova 15/4, 77900 Olomouc – Hodolany – p.p.č. - 967/4

-

Mgr. Bc. František Vrbovský, Horova 15/4, 77900 Olomouc – Hodolany – p.p.č. - 967/4

-

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 – p.p.č. - 1371/3

-

Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno – p.p.č. - 1379/6

-

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc –
p.p.č. 1242, 1239/2, 1243/3, 1245/5

-

Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice – p.p.č. – 1316, 1235, 1232/1, 1233/1, 1243/6, 1243/7,
154/2, 1229/3, 1236/1, 1243/9, 259, 1245/3, 1245/1, 1245/4, 1336, 1333, 1230/1, 96/4, 96/3,
96/2, 1245/6
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci sítí technické infrastruktury:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníky sousedních pozemků, neboť jejich práva
k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Těmto účastníkům
budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:

-

-

Sousední parcely – stavba: Tršice, západní část, obnova vedení – VO:
833, 838/4, 1314/5, 198, 200, 204, st.114, st.113, st.111, st.108, st.107, st.104,
st.103, st.100, 136, st.121, 1441, st.98, st.95, st.94, st.90, st.87, st.84, st.83, 117,
st.82, st.231, st.79, st.76, st.233, st.75, st.72, st.64, 1237/4, st.60, st.61, st.62,
st.63, 943/2, st.65, st.66, st.67, st.68, st.70/1, st.70/2, 175, st.350, 260/2, 167,
260/1, 1004/4, 1004/5, 326/1, 1006/8, st.356/1, st.241/1, st.327, st.328, st.329,
st.272, 963/6, 996, st.332, st.274, st.333, st.334, 992/2, 995, 994/2, 994/1, 963/2,
st.465, 966/2, 967/5, 967/4, st.335, 968/3.
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 podle § 4 odst. 4 stavebního zákona uplatňovat
a námitky účastníků řízení musí být uplatněny u stavebního úřadu nejpozději při ústním jednání,
jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání územního
plánu, 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 je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám,
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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.
Oznámení o zahájení územního řízení se podle § 87 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům
a účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
doručuje jednotlivě. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení
o zahájení řízení a další úkony v řízení se podle § 144 odst. 6 správního řádu doručují účastníkům
řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 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 17. 6. 2021.

Ing. Vladimír Kubisa
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: Situace umístění stavby „Tršice, západ, obnova vedení veřejného osvětlení“
Doručí se:
1. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), doručí se DS:
- Obec Tršice, 78357 Tršice č. p. 50 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA
961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891
2. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b):
- Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), doručí se doporučeně:
- Obec Tršice, 78357 Tršice
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900
Olomouc
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-

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jidelna, Olomouc Svatý Kopeček, Ústavní 97/9, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc
Barbora Hanzlíková, nábř. Dr. Edvarda Beneše 2354/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Adriána Pospíšilová, 78357 Tršice č. p. 121
Petr Rokyta, Zikova 608/16, Nové Sady, 77900 Olomouc
Radan Zelinka, 78357 Tršice č. p. 239,
Jaroslav Uvíra, 78357 Tršice č. p. 195
MUDr. Vladimíra Žmolíková, Dvořákova 2431/29, Přerov I-Město, 75002 Přerov
David Lipnický, Holečkova 290/11, 77900 Olomouc - , Povel
Lucie Vrbovská, DiS., Horova 15/4, 77900 Olomouc - Hodolany,
Mgr. Bc. František Vrbovský, Horova 15/4, 77900 Olomouc - Hodolany,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

4. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sítí, doručí se DS:
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc
- Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- GasNet Služby, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3
5. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sousedních pozemků – doručí se veřejnou
vyhláškou:

833, 838/4, 1314/5, 198, 200, 204, st.114, st.113, st.111, st.108, st.107, st.104, st.103,
st.100, 136, st.121, 1441, st.98, st.95, st.94, st.90, st.87, st.84, st.83, 117, st.82, st.231,
st.79, st.76, st.233, st.75, st.72, st.64, 1237/4, st.60, st.61, st.62, st.63, 943/2, st.65,
st.66, st.67, st.68, st.70/1, st.70/2, 175, st.350, 260/2, 167, 260/1, 1004/4, 1004/5,
326/1, 1006/8, st.356/1, st.241/1, st.327, st.328, st.329, st.272, 963/6, 996, st.332,
st.274, st.333, st.334, 992/2, 995, 994/2, 994/1, 963/2, st.465, 966/2, 967/5, 967/4,
st.335, 968/3.
6. Dotčené orgány, doručí se DS:
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
- Obecní úřad Tršice, ochrana přírody a krajiny, komunikace, 783 57 Tršice 50
6. Na vědomí:
- Spisovna
- Spis - ÚR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toto oznámení musí být vyvěšeno pod 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 pod dobu 15 dnů na elektronické desce Obecního úřadu Tršice
s dálkovým přístupem.
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Vyvěšeno dne: …………. 2021

Sejmuto dne: ………….. 2021

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

SITUACE UMÍSTĚNÍ STAVBY
„Tršice-západ, obnova vedení veřejného osvětlení“

-7-

