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

 

 

V Tršicích dne 12.1.2022 
Č.j. ObÚ/Trš/111/2022 - Ch   
Sp. zn. ObÚ/Trš/SÚ/43/2021 
 

 
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: „ IE-
12-8007696 Doloplazy – dokončení obnovy kNN, vNN, DTS “ na pozemcích parc. č. 307 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 309 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 312- ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 806- ostatní plocha, ostatní komunikace, 1277- ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 1294- ostatní plocha, silnice, 1399- ostatní plocha, ostatní komunikace, 1060- ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 813 - zahrada, 303 – zastavěná plocha a nádvoří, 305 - zastavěná 
plocha a nádvoří, 503/1- zastavěná plocha a nádvoří, 502- zastavěná plocha a nádvoří, 504 - 
zastavěná plocha a nádvoří, 488 - zastavěná plocha a nádvoří, 498- zastavěná plocha a nádvoří, 496- 
zastavěná plocha a nádvoří, 493- zastavěná plocha a nádvoří, 801- zastavěná plocha a nádvoří, 799 - 
zastavěná plocha a nádvoří, 816 - zastavěná plocha a nádvoří, 792 - zastavěná plocha a nádvoří, 797 
- zastavěná plocha a nádvoří, 794 - zastavěná plocha a nádvoří, 802 - zastavěná plocha a nádvoří, 
1054 - zastavěná plocha a nádvoří, 1051 - zastavěná plocha a nádvoří, 1056 - zastavěná plocha a 
nádvoří, 1049 - zastavěná plocha a nádvoří, 1044 - zastavěná plocha a nádvoří, 1295 - zastavěná 
plocha a nádvoří, 1291 - zastavěná plocha a nádvoří, 1289 - zastavěná plocha a nádvoří, 1287 - 
zastavěná plocha a nádvoří, 1293 - zastavěná plocha a nádvoří, 1281 - zastavěná plocha a nádvoří, 
1282 - zastavěná plocha a nádvoří, 1279 - zastavěná plocha a nádvoří, 1381- zastavěná plocha a 
nádvoří, 1378 - zastavěná plocha a nádvoří, 1384 - zastavěná plocha a nádvoří, 1379/2 - zastavěná 
plocha a nádvoří, 1398/2 – orná půda, 1386/1 - zahrada, 1387 – ostatní plocha, jiná plocha, 1388 - 
zastavěná plocha a nádvoří, 1524 -orná půda, 1574 – ovocný sad, 1576 – zahrada, 1579 - zastavěná 
plocha a nádvoří. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, 
obec Doloplazy, kterou dne 19.11.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 
02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., 
ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 (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: „IE-12-8007696 Doloplazy – dokončení obnovy kNN, vNN, DTS “ na 
pozemcích parc. č. 307 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 309 - ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, 312- ostatní plocha, ostatní komunikace, 806- ostatní plocha, ostatní komunikace, 
1277- ostatní plocha, ostatní komunikace, 1294- ostatní plocha, silnice, 1399- ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 1060- ostatní plocha, ostatní komunikace, 813 - zahrada, 303 – zastavěná plocha a 
nádvoří, 305 - zastavěná plocha a nádvoří, 503/1- zastavěná plocha a nádvoří, 502- zastavěná 
plocha a nádvoří, 504 - zastavěná plocha a nádvoří, 488 - zastavěná plocha a nádvoří, 498- 
zastavěná plocha a nádvoří, 496- zastavěná plocha a nádvoří, 493- zastavěná plocha a nádvoří, 801- 
zastavěná plocha a nádvoří, 799 - zastavěná plocha a nádvoří, 816 - zastavěná plocha a nádvoří, 792 
- zastavěná plocha a nádvoří, 797 - zastavěná plocha a nádvoří, 794 - zastavěná plocha a nádvoří, 
802 - zastavěná plocha a nádvoří, 1054 - zastavěná plocha a nádvoří, 1051 - zastavěná plocha a 
nádvoří, 1056 - zastavěná plocha a nádvoří, 1049 - zastavěná plocha a nádvoří, 1044 - zastavěná 
plocha a nádvoří, 1295 - zastavěná plocha a nádvoří, 1291 - zastavěná plocha a nádvoří, 1289 - 
zastavěná plocha a nádvoří, 1287 - zastavěná plocha a nádvoří, 1293 - zastavěná plocha a nádvoří, 
1281 - zastavěná plocha a nádvoří, 1282 - zastavěná plocha a nádvoří, 1279 - zastavěná plocha a 
nádvoří, 1381- zastavěná plocha a nádvoří, 1378 - zastavěná plocha a nádvoří, 1384 - zastavěná 
plocha a nádvoří, 1379/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 1398/2 – orná půda, 1386/1 - zahrada, 1387 
– ostatní plocha, jiná plocha, 1388 - zastavěná plocha a nádvoří, 1524 -orná půda, 1574 – ovocný 
sad, 1576 – zahrada, 1579 - zastavěná plocha a nádvoří. Všechny pozemky se nacházejí 
v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy.  
 
Popis předmětného stavebního záměru:  
Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem stavby – jedná se o liniovou stavbu sítě 
technického vybavení, která má za účel zajištění rozvodu elektrické energie NN-0,4kV v obci 
Doloplazy.  
Jedná se o další etapu, pokračování výstavby nového kabelové vedení nízkého napětí. Nové kabelové 
vedení bude napojeno na již stávající kabelové vedení před domem č.p. 66. Smyčkově bude napájet 
nové přípojkové skříně odběrných míst v dané lokalitě s ukončením v nových rozpojovacích skříní. Ze 
stávající trafostanice na parc.č. 813 bude přepojeno kabelové vedení do nové rozpojovací skříně R37 u 
domu č.p.99. Z nové rozpojovací skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení, které bude smyčkově 
napájet nové přípojkové skříně směrem k R35 na parc.č. 309 u domu č.p. 66. Dále bude vyvedeno nové 
kabelové vedení směrem k horní křižovatce u domu č.p. 155 a bude ukončeno v nové rozpojovací skříni 
R40. Stávající vedení bude přepojeno také do R40. U domu č.p. 428 bude naspojkováno nové kabelové 
vedení, které bude ukončeno v R40. Stávající venkovní vedení (betonové sloupy) mezi domy č.p. 155 a 
č.p. 189 bude vyměněno za nové ve stávající trase, s přepojením odběrných míst na nové vedení. 
Celková délka trasy nového kabelového vedení je cca 850 m. 
Nové kabelového vedení povede částečně v zeleném pásu, chodnících a komunikacích ve vlastnictví 
obce Doloplazy. Umístění skříní a nového kabelového vedení, jednotlivých skříní a podpěrných bodů je 
patrné ze situačního schématu C 3.1 a C 3.2. v měř. 1:500, které jsou součástí  dokumentace pro územní 
řízení, které vypracovala  Ing. Jana Šarníková, číslo autorizace ČKTAI 1202234, autorizovaný technik 
pro technologická zařízení staveb. 
 
 
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 měřítku 1:500, který vypracovala Ing. Jana Šarníková, číslo autorizace ČKAIT 1202234, 
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 v závazném stanovisku, Magistrátu města Olomouce, 
odboru  životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, na úseku ochrany 
ovzduší , ze dne 29.9.2021 pod č.j. SMOL/242964/2021/OZP/OOSSO/Ves. 

 Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem. 

 Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista. 
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 Mezideponie  prašného materiálu bude plachtována  nebo kropena tak, aby nedocházelo 
k nadměrné prašnosti. 

 Výkopové práce  nebudou prováděny během silného proudění větru. 

 S uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající 
stavbu. 

 
4. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku  Krajského ředitelství policie Olomouckého 

kraje, územní odbor Olomouc, dopravního  inspektorátu ze dne 24.9.2021 č. j. KRPM-114072-
1/ČJ-2021-140506 
 Práce budou 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 2 přechodného dopravního značení, jakožto dotčenému orgánu dle 
ust. §77 odst. 2 písm. b) téhož zákona. 

 

5. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve sdělení o existenci energ. zařízení ČEZ Distribuce, a. s. 
ze dne 23.9.2021 pod zn. 0101606075 a zn. 0101606073. Dojde ke střetu sítí NN (pozemní, 
nadzemní). 

 V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas          
s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části 
Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti jsou 
uvedeny v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo 
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle §47 zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon. 

 Stavebník je povinen alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. 
vytyčení existujících podzemních energetických zařízení. 
 

6. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku GasNet Služby, s.r.o, (dále jen GasNet 
Služby, s.r.o) ze dne 21.10.2021 pod zn. 5002467571. V oblasti plánované stavby prochází 
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100.  
 Stavba bude probíhat v souladu se zákonem  číslo 458/2000 Sb., ČSN EN  1594, TPG 700 

03 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas). 
 Při křížení a souběhu podzemního vedení  s VTL plynovody je nutno dodržet nejmenší 

vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubím, event. Jejich chráničkou. 
 Kabely trakční a ostatní silnoproude NN, VN, křížení min. 0,3 m, přičemž kabel musí být 

uložen v tránicové chráničce nebo korýtku v délce 2m od potrubí na obě strany souběhu 
min. 4 m, elektroskříň situovat min. 4 m od VTL plynovodu. TS lze situovat tak, aby 
ochranné pásmo TS nezasahovalo do ochranného pásma VTL plynovodu. Jámy(startovací, 
koncové) situovat min. 4 m od VTL plynovodu. Soupravu bezvýkopové technologie  
umístit 4 m  od VTL plynovodu. V místě křížení VTL plynovodu bezvýkopovou 
technologií  nutno  zařízení ověřit ručně kopanou sondou. 

  Při výměně podpěrných bodů kus za kus na stejném místě – zachovat stávající vzdálenost 
od VTL plynovodu; 

  Nové podpěrné body na nových místech situovat min. 5 m od VTL plynovodu; 
 Elektroskříně situovat min. 4 m od VTL plynovodu; 
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 Před zahájením prací je potřeba provést vytýčení našeho zařízení, a to na základě Vaší 
objednávky - https://dpo.gasnet.cz/ 
zadost-o-vytyčeni 

  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační 
sloupky, uzávěry atd.); nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; v 
ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; 
odstavování vozidel a techniky provádět 10m od VTL plynovodu; případné dočasné 
zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od předmětného 
VTL plynovodu; po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti 
mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy, zabezpečit silničními panely, 
ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou); 

 Před záhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací přizvěte 
zaměstnance provozu a údržby sítí GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu s 
provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na 
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni 

 Zápis o provedené kontrole bude sloužit jako doklad ke kolaudaci/užívání stavby. 
 Případné změny v PD požadujeme předložit k odsouhlasení. 
 V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A 

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY : 
 - STL plynovody PE a STL plynovodní přípojky/PE 
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ a v případě 

potřeby poloha PZ ověřena ručně kopanými 
sondami.(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. 

 Křížení a souběh s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005,tab. 1 a 2, 
případně dalších předpisů a ČSN souvisejících se stavbou 

 Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. 
Požadujeme respektovat průběh ochranné pásmo plynárenského zařízení. 

 Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na 
obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb. v 
platném znění). 

 V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním 
způsobem tak, aby nenarušily 

                  bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
 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,výšková úprava terénu a 
pojíždění těžkou technikou 

 Stavební objekty (pilíře, skříně, rozvaděče, propojovací šachty, sloupy apod.) požadujeme 
umístit mimo OP PZ, min. 1m od 
vytyčeného plynárenského zařízení. 

 Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem, nesmí dojít k 
poškození plynáresnkého zařízení. 

 Mimo aktivně prováděné práce v blízkosti plynárenského zařízení, nesmí zůstat 
plynovod/přípojka plynu obnaženy(zásyp, 
obsyp potrubí) 
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Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 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. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v 
příslušné oblasti) viz kontaktní systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/  
Případné změny v PD požadujeme předložit k odsouhlasení. 
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z 
tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 
68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu.  
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je 
nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Nedodržení podmínek uvedených v tomto 
stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Za stavební činnosti se pro 
účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. 
bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by 
takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, 
vibrace, apod.).  
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit 
případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.  
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:  
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt 
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden 
v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení 
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník 
na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ 
STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. 
VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM 
A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 
MĚSÍCE. 
 (2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto 
stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a 
zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně 
seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s 
uvedenou stavbou. 
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění 
jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina 
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplnéobnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. 
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Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný 
stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s 
ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V 
případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 
proti jejich poškození. 
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. 
drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, 
markeru atd.) na telefon 1239. 
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast 
(formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR 
kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů 
předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti 
staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ 
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své 
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro 
projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 
01, TPG 702 04. 
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky PZ. 
(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost 
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo 
bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

 
7. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření   CETIN, a.s. ze dne 12.10.2021 pod 

č.j.800205/21. 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.; Společnost CETIN a.s.  za podmínky splnění bodu (III) tohoto 
vyjádření souhlasí, aby stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území 
vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a nebo činnosti povolené příslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;  

 (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen dodržet podmínky, které byly 
stanovené POS, tak jak je tento označen ve  Všeobecných podmínkách  ochrany SEK. 
- Nutno dodržet příslušnou normu pro křížení obou sítí. Křížení kabelů tel. Sítě a nn musí  

být provedeno v chráničce s tím, že kabel nn bude uložen pod vedením CETINu. Do 
společné trasy k tel.  Síti nesmí být umístěny žádné zemnící prvky. Musí být dodržena 
souběžná vzdálenost obou sítí nejméně 0,5 m. V případě menší souběhové vzdálenosti, 
je nutné vždy umístit kabely nn do příslušné plastové chráničky, případně provést ještě  
další mechanické oddělení obou sítí betonovým překladem, vloženým mezi obě sítě. 

https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/
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V místě, kde budou osazeny sloupy nn  budou tyto sloupy usazeny tak, aby min. 0,7m od 
trasy SEK. Cca 1 měsíc před zahájením stavby kontaktujte POS z důvodu odstranění 
nadzemního vedení z podpěr ČEZ. 

 Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření ze 
dne 12.10.2021 pod č.j.800205/21 

 (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura 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;  

 (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky 
SEK.Vyjádření pozbývá platnosti dnem konce  platnosti Vyjádření.  

 
8. Nutno akceptovat podmínky uvedené stanoviska k existenci inženýrských sítí obce Doloplazy 

ze  dne 20.10.2021, č.j. OUDo-335/2021 
 Po dobu rozkopávky chodníků je nutno zajistit bezpečný pěší provoz (lávky se zábradlím, 

příp. převedení pěších na opačnou stranu komunikace) tak, aby chodci nebyli nuceni při 
chůzi používat vozovku přilehlé komunikace. Přístup do přilehlých objektů musí po dobu 
provádění prací zůstat zachován. Veškeré zásahy do soukromých sjezdů k přilehlým 
nemovitostem je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníky nebo uživateli těchto 
nemovitostí. 

 Vozovky místních komunikací na území obce Doloplazy budou v případě jejich dotčení 
uvedeny do původního stavu (pokud jejich vlastník nestanoví jinak). V místech křížení 
vedení s místní komunikací budou provedeny bezvýkopovou technologií. 

 Veškeré práce při křížení stávajícího vedení kanalizační a vodovodní sítě v majetku obce 
Doloplazy budou prováděny v prostoru 1,0 m na každou stranu od vodovodního a 
kanalizačního řádu ručně, před záhozem bude obecní úřad Doloplazy vyzván ke kontrole. 

 
9. Sloup elektrického vedení z pozemku p.č. 1576 bude umístěn mimo tento pozemek, tj.  na 

pozemek p.č. 1294, zelený pás u komunikace, druhá strana plotu zahrady (jižní strana). Bude 
zachováno veřejné osvětlení u pozemku p.č. 1576 a nedojde ke kácení dřevin (modřínů) u 
pozemku p.č. 1576. 

 
10. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou předloženy k žádosti o užívání 

stavby. 
 
11. Stavebník po ukončení stavby podá na OÚ Tršice, stavební úřad žádost o kolaudační souhlas 

podle §122 stavebního zákona.  
 
Dále se stavebník upozorňuje, že při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 
Případné ohrožení jakosti vod v průběhu realizace stavby je nutno bezprostředně oznámit na 
Magistrát města Olomouc, odbor životního prostředí. Při realizaci plánované stavby je nutno 
respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími 
inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících 
inženýrských sítí. Ochrana stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu  
s §23 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů. Veškerá případná manipulace se závadnými 
látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy 
nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Používané mechanizační 
prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zábraně 
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případným úkapům či úniku ropných látek. Zemní práce musí být provedeny rychle, výkopy je 
třeba chránit před kontaminací podzemní a povrchové vody ropnými látkami apod. Uvedení 
okolního terénu do původního stavu musí být bezprostředně a musí být provedeno čistou zeminou. 
V OPVZ je zakázáno mytí vozidel. Znečištění komunikací způsobené v těchto lokalitách lze 
odstraňovat  pouze mechanicky.  V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební 
práce jen se souhlasem   vlastníka vodovodu a kanalizace. 
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. 

 
 

Odůvodnění 
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě 
plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891, podala 
dne 19.11.2021 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby označenou jako „IE-12-8007696 
Doloplazy – dokončení obnovy kNN, vNN, DTS “ na pozemcích výše uvedených, v katastrálním 
území Doloplazy, obec Doloplazy.  Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.  
 

Obecní úřad Tršice, stavební úřad oznámil dne 22.11.2021 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.  
 
Stavební úřad oznámil dne 22.11.2021 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 se konalo dne 4.1.2022 v přísálí 
kulturního domu Doloplazy. V průběhu ústního veřejného jednání byly vzneseny dotazy účastníků 
k výstavbě a na ně navazující stavby, k pracím před jejich domy. K dotazům se vyjádřil zástupce 
společnosti Elpremont elektromontáže, s.r.o.  a také obec Doloplazy, zastoupena starostou obce 
Doloplazy. Zodpovězení dotazů účastníci považovali za dostačující. O výsledku jednání byl sepsán 
protokol. Námitky účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy do konce 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 ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 

405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT 
elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 

 
- § 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:  
parcela druh pozemku Umisťované zařízení Vlastník 

307 ostatní plocha SS100, Kabel NN  
 
 
 
 

Obec Doloplazy, č. p. 82,  
78356 Doloplazy 

 
 

309 ostatní plocha Kabel NN 

312 ostatní plocha Kabel NN 

806 ostatní plocha 
Kabel NN, SS100, 

SR822 

1277 ostatní plocha 
Kabel NN, SS100, 

SS200  
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1294 ostatní plocha 
Kabel NN, sloupy, 

SS100 
 
 
 
 

Obec Doloplazy, č. p. 82,  
78356 Doloplazy 

1399 ostatní plocha Kabel NN, SR602 

1060 ostatní plocha 
Kabel NN, SS100, 

SR408 

813 zahrada Kabel NN 

303 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Vašíčková Jana, č. p. 67, 78356 

Doloplazy 

305 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Švarcová Eugenie, č. p. 32, 

78356 Doloplazy 

503/1 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 
Čapek Libor, č. p. 81, 78356 

Doloplazy 
502 

zastavěná plocha a 
nádvoří Odvod do ER 

504 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 
Čapek Ludvík, č. p. 190, 78356 

Doloplazy 

488 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 

Kubáček Stanislav Ing., č. p. 
181, 78356 Doloplazy 1/2 
Kubáčková Zdeňka, č. p. 181, 

78356 Doloplazy 1/2 

498 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
SJM Tezzele Jiří a Tezzelová 

Jana, č. p. 169, 78356 
Doloplazy 

496 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 

Tezzele Jiří, č. p. 169, 78356 
Doloplazy 1/2 

Tezzelová Jana, č. p. 169, 
78356 Doloplazy 

493 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 

SJM Tomeček Antonín Ing. a 
Tomečková Ludmila  

Tomeček Antonín Ing., č. p. 83, 
78356 Doloplazy 

Tomečková Ludmila, č. p. 175, 
78356 Doloplazy 

801 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 

Navrátil Jiří Ing., č. p. 199, 
78356 Doloplazy 7/12 

Navrátilová Daniela, č. p. 199, 
78356 Doloplazy 1/3 

Vágnerová Alena, č. p. 202, 
78313 Liboš 1/12 

799 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 
Zdařil Lukáš, č. p. 85, 78356 

Doloplazy 

816 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 

Lenert Mojmír, č. p. 252, 78356 
Doloplazy 1/3 

Lenert Oldřich, č. p. 400, 78356 
Doloplazy 1/3 

Lenert Zbyněk, č. p. 17, 78356 
Doloplazy 1/3 

792 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Gába Karel, č. p. 86, 78356 

Doloplazy 

797 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
SJM Ferianček Ivan a 

Feriančeková Darja, č. p. 99, 
78356 Doloplazy 

794 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
SJM Koutský Vladimír a 

Koutská Eva, č. p. 379, 78356 
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Doloplazy 

802 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Vojáček Michal, č. p. 250, 78356 

Doloplazy 

1054 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Novák Pavel, č. p. 123, 78356 

Doloplazy 

1051 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS200 

Reif Marie Mgr., č. p. 222, 
78356 Doloplazy 1/3 

SJM Reif Daniel RNDr. Ph.D. a 
Reif Marie Mgr., č. p. 222, 
78356 Doloplazy 2/3 

1056 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 
Fridrich Jiří, č. p. 192, 78356 

Doloplazy 

1049 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 Mádr Milan, č. p. 11, 53821 Orel 

1044 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 

án Jiří, č. p. 179, 78356 
Doloplazy 1/2 

Ján Josef, č. p. 278, 78356 
Doloplazy 1/2 

1295 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 

Haunschild Evžen, č. p. 238, 
78356 Doloplazy 1/2 

Haunschildová Pavlína, č. p. 
238, 78356 Doloplazy 1/2 

1291 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 

Hliněná Karla, U Konírny 1038, 
78353 Velká Bystřice 1/2 
Lepařová Lucie, č. p. 233, 
78356 Doloplazy 1/4 

Špak Michal, č. p. 233, 78356 
Doloplazy 1/4 

1289 
zastavěná plocha a 

nádvoří Kabel NN, SS100 
Štenclová Olga, Jana Koziny 
1491/26, Trnovany, 41501 

Teplice 

1287 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Novotný Jiří, č. p. 241, 78356 

Doloplazy 

1293 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Veiserová Jana, č. p. 257, 

78356 Doloplazy 

1281 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Vojáček Pavel, Kaštanová 

495/7, 77900 Olomouc 

1282 zahrada Odvod do ER 

Galásková Miluše, Za Lapačem 
36, 78355 Velký Újezd 1/2 

Kocourek Miroslav, Fibichova 
467/12, Hodolany, 77900 

Olomouc 1/2 

1279 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Kopeček Josef, č. p. 108, 78356 

Doloplazy 

1381 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 

Dostálová Alena, č. p. 17, 78333 
Příkazy 1/2 

Malíček Jan, č. p. 258, 78356 
Doloplazy 1/2 

1378 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
SJM Šlotíř Hubert a Šlotířová 

Dagmar, č. p. 310, 78356 
Doloplazy 

1384 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 

SJM Fera Josef a Ferová 
Kristýna  

Fera Josef, č. p. 40, 69663 
Žeraviny 
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Ferová Kristýna, č. p. 334, 
78356 Doloplazy 

1379/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Lenert Oldřich, č. p. 400, 78356 

Doloplazy 

1398/2 orná půda Odvod do ER 

Palík Martin Ing., č. p. 428, 
78356 Doloplazy 1/2 

Palíková Irena Ing. Ph.D., č. p. 
428, 78356 Doloplazy 1/2 

1386/1 zahrada Odvod do ER 
Zezulová Miroslava Bc., č. p. 

155, 78356 Doloplazy 

1387 ostatní plocha Odvod do ER Zábojová Libuše, č. ev. 3, 78356 
Doloplazy 1388 

zastavěná plocha a 
nádvoří Odvod do ER 

1524 orná půda výměna zařízení, sloupy 
Kopečková Jarmila, č. p. 5, 

78356 Doloplazy 

1574 ovocný sad Odvod do ER 

SJM Krhovský Michal a 
Krhovská Petra  

Krhovský Michal, Družební 
676/18, Nové Sady, 77900 

Olomouc 
Krhovská Petra, č. p. 386, 

78356 Doloplazy 

1576 zahrada Odvod do ER 
Kaštovská Milena Mgr., 

Sienkiewiczova 354/11, Povel, 
77900 Olomouc 

1579 
zastavěná plocha a 

nádvoří Odvod do ER 
Nováková Jitka, č. p. 328, 

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 1/499, 657 02 Brno 
CETIN, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3 
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  
§ 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. 304, 503/2, 505, 1054, 1046, 1045, 
1381, 1278, 1377, 1383, 1374, 1297/1, 1296/1, 1392/1, 1389/1, 1391, 1393/3, 1374, 1300, 1052, 
1057, 1058, 1061, 1062, 1063, 814, 815, 810, 811, 817/1, 1574, 1581, 1577, 1524, 1580. 
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 
- plnou moc mezi zmocnitelem ČEZ Distribuce, a.s. a zmocněncem ELPREMONT 

elektromontáže spol. s r.o. 
- pověření společnosti ELPREMONT elektromontáže spol. s r.o. pro pana Bc. Jiřího Zlámala 
- výpis z katastru nemovitostí  
- plán kontrolních prohlídek stavby 
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- souhlasy vlastníků  pozemku s demontáží stávajícího venkovního vedení  NN, vybudování nové 
přípojkové skříně SS100 v pilíři, včetně  odvodu do stávajícího el. rozvaděče  mezi ČEZ, 
Distribuce, a.s. a vlastníky (pozemků, staveb), na kterých bude stavba provedena 

- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby uzavřené 
mezi ČEZ, Distribuce, a.s. a vlastníky pozemků, na kterých bude stavba provedena  

- obec Doloplazy - stanovisko ke stavbě  ze dne 20.10.2021, čj. OUDo-335/2021 a ze dne 
7.1.2022, č.j. OUDo-022/2022  

- Magistrátu  města Olomouce – odboru  životního prostředí (vyjádření odd. péče o krajinu a 
zemědělství–ochrana přírody, ZPF, státní správa lesů) ze dne 4.10.2021 pod č.j. 
SMOL/245934/2021/OZP/PKZ/Hun 

- Magistrátu  města Olomouce – odboru  životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy 
odpadů (závazné stanovisko z hlediska ovzduší) ze dne 29.9.2021 pod č.j.: 
SMOL/242964/2021/OOSSO/Ves 

- Magistrátu  města Olomouce – odboru  životního prostředí, odd. vodního hospodářství -sdělení 
ze dne 21.10.2021 pod č.j.: SMOL/265258/2021/OZP/VH/Sur 

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 23.9.2021, zn. 
0101606075 a0101606073 

- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 23.9.2021,               
zn. 0700444671 a ze dne 23.9.2021, zn. 0700444669 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 23.9.2021, zn. 
0201305850  a ze dne 23.9.2021, zn. 0201305848 

- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko k povolení stavby, existenci sítí ze dne 21.10.2021, zn. 
5002467571  

- CETIN, a.s., vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 12.10.2021, čj.  
800205/21  

- T-Mobile Czech Republic, a.s., souhlasné stanovisko, souhlas se stavbou ze dne 23.9.2021, zn. 
E48033/21 

- Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření o existenci vedení, souhlas ke stavbě ze dne 
23.9.2021, zn. 210923-0841340537 

- SNM MO, oddělení ochrany územních zájmů, souhlas ze dne 1.10.2021, sp.nz. 118890/2021-
1150-OÚZ-BR 

- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje stanovisko ze dne 24.9.2021, č.j. KRPM- 
114072-1/ČJ-2021-140506 

 

V území, kde se stavba umisťuje, je vydán Územní plán obce Doloplazy, který nabyl účinnosti 
17.12.2019. Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce Doloplazy opatřením obecné povahy č. 1/2020 
Předmětná stavba  není v rozporu s tímto  územním plánem.  
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.   
 
Podmínky pro realizaci stavby byly stanoveny především z hlediska její komplexnosti, plynulosti          
a ochrany veřejných zájmů. 
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. 
 
Stavba předmětného vedení spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. 
stavebního zákona, to je distribuční soustava v elektroenergetice, která nevyžaduje stavební 
povolení ani souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 
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Toto rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost dva roky ode 
dne, kdy nabylo právní moci.  
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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- 8ie3wsg):  

ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 
(zastupující ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425)  

 
2. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b): doručí  (datovou schránkou-hmcbepb) 

Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy čp. 82 
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3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, doručí   do vl. rukou  
     Obec Doloplazy, č. p. 82, 78356 Doloplazy, DS 
     Vašíčková Jana, č. p. 67, 78356 Doloplazy 
     Švarcová Eugenie, č. p. 32, 78356 Doloplazy 
     Čapek Libor, č. p. 81, 78356 Doloplazy 
     Čapek Ludvík, č. p. 190, 78356 Doloplazy 
     Kubáček Stanislav Ing., č. p. 181, 78356 Doloplazy 
     Kubáčková Zdeňka, č. p. 181, 78356 Doloplazy 
     Tezzele Jiří, č. p. 169, 78356 Doloplazy 
     Tezzelová Jana, č. p. 169, 78356 Doloplazy 
     Tomeček Antonín Ing., č. p. 83, 78356 Doloplazy 
     Tomečková Ludmila, č. p. 175, 78356 Doloplazy 
    Navrátil Jiří Ing., č. p. 199, 78356 Doloplazy  
    Navrátilová Daniela, č. p. 199, 78356 Doloplazy  
    Vágnerová Alena, č. p. 202, 78313 Liboš 
    Zdařil Lukáš, č. p. 85, 78356 Doloplazy 
    Lenert Mojmír, č. p. 252, 78356 Doloplazy  
    Lenert Oldřich, č. p. 400, 78356 Doloplazy  
    Lenert Zbyněk, č. p. 17, 78356 Doloplazy 
   Gába Karel, č. p. 86, 78356 Doloplazy 
   Ferianček Ivan, č. p. 99, 78356 Doloplazy 
   Feriančeková Darja, č. p. 99, 78356 Doloplazy 
   Koutský Vladimír, č. p. 379, 78356 Doloplazy 
   Koutská Eva, č. p. 379, 78356 Doloplazy 
   Vojáček Michal, č. p. 250, 78356 Doloplazy 
   Novák Pavel, č. p. 123, 78356 Doloplazy 
   Reif Marie Mgr., č. p. 222, 78356 Doloplazy  
   Reif Daniel RNDr. Ph.D., č. p. 222, 78356 Doloplazy  
   Fridrich Jiří, č. p. 192, 78356 Doloplazy 
   Mádr Milan, č. p. 11, 53821 Orel 
   Ján Jiří, č. p. 179, 78356 Doloplazy 
  Ján Josef, č. p. 278, 78356 Doloplazy  
  Haunschild Evžen, č. p. 238, 78356 Doloplazy  
  Haunschildová Pavlína, č. p. 238, 78356 Doloplazy 
  Hliněná Karla, U Konírny 1038, 78353 Velká Bystřice  
  Lepařová Lucie, č. p. 233, 78356 Doloplazy  
  Špak Michal, č. p. 233, 78356 Doloplazy 
  Štenclová Olga, Jana Koziny 1491/26, Trnovany, 41501 Teplice 
  Novotný Jiří, č. p. 241, 78356 Doloplazy 
  Veiserová Jana, č. p. 257, 78356 Doloplazy 
  Vojáček Pavel, Kaštanová 495/7, 77900 Olomouc 
  Galásková Miluše, Za Lapačem 36, 78355 Velký Újezd  
  Kocourek Miroslav, Fibichova 467/12, Hodolany, 77900 Olomouc  
  Kopeček Josef, č. p. 108, 78356 Doloplazy 
  Dostálová Alena, č. p. 17, 78333 Příkazy  
  Malíček Jan, č. p. 258, 78356 Doloplazy 
  Šlotíř Hubert, č. p. 310, 78356 Doloplazy  
  Šlotířová Dagmar, č. p. 310, 78356 Doloplazy 
  Fera Josef, č. p. 40, 69663 Žeraviny 
  Ferová Kristýna, č. p. 334, 78356 Doloplazy 
  Palík Martin Ing., č. p. 428, 78356 Doloplazy  
  Palíková Irena Ing. Ph.D., č. p. 428, 78356 Doloplazy 
  Zezulová Miroslava Bc., č. p. 155, 78356 Doloplazy 
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       Zábojová Libuše, č. ev. 3, 78356 Doloplazy 
       Kopečková Jarmila,č.5, 783 56 Doloplazy 
       Krhovský Michal, Družební 676/18, Nové Sady, 77900 Olomouc 
       Krhovská Petra, č. p. 386, 78356 Doloplazy Kopečková Jarmila, č. p. 5, 78356 Doloplazy 
       Kaštovská Milena Mgr., Sienkiewiczova 354/11, Povel, 77900 Olomouc 
       Nováková Jitka, č. p. 328, 78356 Doloplazy 
 
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, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno 
     CETIN, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3  
     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:  
p.č. 304, 503/2, 505, 1054, 1046, 1045, 1381, 1278, 1377, 1383, 1374, 1297/1, 1296/1, 1392/1, 
1389/1, 1391, 1393/3, 1374, 1300, 1052, 1057, 1058, 1061, 1062, 1063, 814, 815, 810, 811, 
817/1, 1574, 1581, 1577, 1524, 1580 

 
7. Dotčené orgány, doručí se DS:  
     Magistrát  města Olomouce, odbor  životního prostředí (vodní hospodářství, ovzduší, ochrana  
     přírody a krajiny, nakládání s odpady)  
     Obecní úřad Doloplazy, úsek komunikace, 783 56  Doloplazy 82 
 
8. Na vědomí:  
      Spisovna  
      Spis –ÚŘ 
      Účtárna 
 

 
 
 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice a na úřední 
desce Obecního úřadu Doloplazy. 
 
Toto rozhodnutí je účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  
doručováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a musí  býtt 
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: …………. 2022                                                   Sejmuto dne: …………..  2022 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z úřední desky Obecního 
úřadu Tršice. 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy. 
                            
 
Vyvěšeno dne: …………. 2022                                                      Sejmuto dne: …………..  2022 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z úřední desky Obecního 
úřadu Doloplazy 
 
Vyvěšeno na elektronické desce s dálkovým přístupem dne …………….2022  
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z elektronické desky 
Obecního úřadu Tršice. 
 
 
 
 
 
 
 
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) v celkové 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  1111361 ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. 
 
Správní poplatek byl uhrazen dne: ………………, způsob úhrady: ………………………………… 
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