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

 

 
V Tršicích 28.11.2011 

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/991/11-Ch 
 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podpisu: Marie Chaloupková 

 
 

 
 

 

OZNÁMENÍ 

o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 
 
 

Obec Doloplazy, se sídlem 783 56 Doloplazy 82, zastoupena Bc. Josefem Zdařilem, IČ 
00534927, v zastoupení fy ELPREMONT elektromontáže, s.r.o., ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice, 
Martinem Pružincem, podala dne 23.11.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění  
 
 

Přípojky veřejného osvětlení-U hřbitova 
na pozemku p.č. 1144, 1142, 1166, 886, 1327  

v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy. 
 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 
Popis předmětu záměru: 

Jedná se o výstavbu nové přípojky veřejného osvětlení u hřbitova. Ve stávajícím stožáru 
veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1144 bude zapojen nový kabel typu AYKY J4x16, který bude 
uložen v zemi a bude veden podél hranice p.č. 1166 (komunikace) k nově umisťovanému stožáru 
veřejného osvětlení č.1 na pozemku p.č.1142 a odtud dále přes pozemek p.č. 886 a 1327 k nově 
umisťovanému stožáru veřejného osvětlení č.2, který bude umístěn na pozemku p.č.  1327. Nový 
kabel veřejného osvětlení a nové stožáry pro lampy budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od 
hranice komunikace. 

 Trasa kabelu je zřejmá z výkresu č. 01-Situační schéma, v měřítku 1 : 500.  
 

Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen stavební úřad) v souladu s ustanovením § 87 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), 
oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a současně  
k projednání záměru zároveň nařizuje ústní jednání, které se bude konat dne  
 

čtvrtek 5.1.2012 (čtvrtek) v 9.00 hod. 
 

se schůzkou pozvaných na místě stavby, u hřbitova  v obci Doloplazy.  
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 

musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, tj. do ohledání na místě, jinak k nim 
nebude přihlédnuto.  
 

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.,(dále jen správní řád) 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. 
 

Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 

 
Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto oznámení 

doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.  

 
 
 

Upozornění pro žadatele 
 
Žadatel dle ustanovení § 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace (obsah 

dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na 
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to 
do doby veřejného ústního jednání – tj. v tomto případě do 5.1.2012. Součástí informace je 
grafické vyjádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí 
opakované veřejné ústní jednání. 
 
 

 
 

 Marie Chaloupková 
 vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy  
 
 
Doručí se: 
1. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 jednotlivě na doručenku:  
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82 v zastoupení fy ELPREMONT elektromontáže, s.r.o., 
ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice, Martin Pružinec 
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2. Příslušná obec 
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  

 
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou 
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  
Ing. Jiří Dědoch, Václava Špály 3986/4, 796 01 Prostějov 
Ing. Libor Dědoch, 783 56 Doloplazy 388 
Pavel Rabesneifner, 783 56 Doloplazy 355 
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
Telefónica 02, Czech Rep. a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
ZD Doloplazy, 783 56 Doloplazy 345 
 

4. Dotčené orgány: 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. odpady, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

 Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd.péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10,  
779 11 Olomouc 
Obecní úřad Doloplazy, ochrana přírody a krajiny, komunikací, 783 56 Doloplazy 82 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc 2 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc  
 

5. Na vědomí: 
Úřední deska OÚ Tršice 
Úřední deska OÚ Doloplazy 
Spisovna  
Spis - zah. ÚŘ 

 
 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice + příloha a 
na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy + příloha  
 
 
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst.1) stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Tršice. 
Současně musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy z důvodu informovanosti, 
avšak bez správních účinků vztahujících se na doručení. 
 
Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ( správní řád ) 
 
 
 
Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 


