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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 20.6.2012  

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/566/12-Ch 
 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podpisu: Marie Chaloupková 

 
 

 
 

 
OZNÁMENÍ 

o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 
 
 

Anna Masařová, nar. 24.5.1982, bytem 783 56 Doloplazy 332, Jana Novotná, nar. 7.2.1966, 
bytem 783 56 Doloplazy 101, Pavel Škrabal, nar. 24.1.1958, bytem 783 56 Doloplazy 160, Anna 
Škrabalová, nar. 4.9.1956, bytem 783 56 Doloplazy 160, zastoupeni Lumírem Závodníkem, nar. 
15.7.1974, 783 57 Tršice 329 podali dne 6.6.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění  
 

Inženýrských sítí a chodníku pro výstavbu RD za hřištěm v Doloplazyích  
na pozemku p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1, 457, 251 

v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy. 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 
 
Popis předmětu záměru: 
Jedná se o výstavbu inženýrských sítí a chodníku na pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1, 
457, 251 pro lokalitu výstavby rodinných domů za hřištěm k napojení samostatných stavebních 
parcel v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy. Stavba bude spočívat ve 
vybudování nových inženýrských sítí – prodloužení  hlavního řadu  obecné jednotné kanalizace 
k odvodu  převážně splaškové vody a dešťových vod, obecního vodovodu, středotlakého 
plynovodu, elektrokabelu NN, veřejného osvětlení a chodníku.  
 
Jedná se o jednotlivé  stavební objekty výstavby. 
 
Objekt SO 01 - jednotná kanalizace je navržena  z PVC KG DN 250 v délce 148,15 m na 
pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 457. Nové kanalizační potrubí bude napojeno na stávající 
jednotnou  kanalizační stoku z betonových trub DN 300 ukončenou v stávající kanalizační šachtě na 
pozemku p.č. 257 u posledního domu navazující uliční zástavby. Na kanalizačním  řadu bude 
umístěno 5 prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet na pozemku p.č. 454, 455, 3x na 
pozemku p.č. 456/1 a   jedna koncová na pozemku p.č. 456/2. 
Na kanalizační řad  bude napojeno 6 kanalizačních přípojek z PVC KG DN 160 v délce 3,7 m 
umístěných na pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 ve vzdálenosti 1,5 m od společné hranice 
s pozemkem p.č. 457. 
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Objekt SO 02 – vodovod je navržen z trub PVC DN 100 , PN 10 v délce 150,3 m na pozemcích p.č. 
456/2, 456/1, 455, 454, 457, 251 a ukončen  na pozemku p.č. 456/2. Nové prodloužení 
vodovodního řadu se napojí na stávající  vodovodní potrubí z PVC DN 100 mm na pozemku p.č. 
251, kde je ukončeno koncovým odkalovacím hydrantem. Při napojení  na stávající potrubí bude 
osazen trasový uzávěr šoupě Š 80 se zemní soupravou. Po trase nového vodovodního řadu budou 
osazeny podzemní hydranty DN 80 , celkem 2 ks. Vodovodní přípojky v délce 4,0 m pro jednotlivé 
pozemky p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 budou ukončeny vodoměrnou  sestavou v plastových šachtách 
umístěných ve vzdálenosti  6,0 m od společné hranice s pozemkem p.č. 457. 
 
Objekt SO 03 – středotlaký plynovod je navržen z materiálu PE 100 dn 63 v délce 148, 73 m na  
pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 457, 251. Napojení má být provedeno na stávající STL 
plynovodní větev PE 100 dn 63 na pozemku pč. 251 a ukončeno odvzdušňovací armaturou C 
26 101-540 ON 25 na pozemku p.č. 456/2.  
 
Objekt SO 04 – nové silové vedení NN  AZKY 3x 120+70 mm2 v délce 268,0 m bude umístěno  na 
pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1 ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice s pozemkem 
p.č. 457. Stávající kabelová síť NN vedení č. 34 typ kabelu 3x120+70 bude rozšířena směr 
pozemky žadatelů. Rozšíření bude řešeno rozseknutím stávajícího kabelu AYKY 3x120+70 vedení 
č. 34 na pozemku p.č. 244/1 a napojení nového kabelu AYKY 3x120+70  spojkami 2x SSU 3-L.  
Nový kabel AYKY 3x120+70 označení X01s povede smyčkovitě směr odběrná místa přes 
přípojkové skříně SS200+P č.1 umístěné na pozemku p.č. 454 a SS200+P č.2 umístěné na pozemku 
p.č. 456/1 po parcele p.č. 244/1, 454, 455, 456/1 a bude ukončen v přípojkové skříni SS200+P 
umístěné na hranici pozemků  p.č. 456/1 a p.č. 456/2.  Odtud bude kabel AYKY 3x120+70 
označení X01p vracet zpět přímo ve stejné trase k místu spojkoviště. Uzemnění kabelového vedení 
je navrženo z přípojkové skříně SS200+P č. 3 umístěné na hranici s pozemkem p.č. 456/1 a p.č. 
456/2. Přípojky jsou navrženy k jednotlivým samostatným stavebním pozemkům v počtu 6 ks a 
ukončeny v pilířích.  
 
Objekt SO 05 -  veřejné osvětlení.  Trasa venkovního osvětlení bude napojena na koncový sloup na 
pozemku p.č. 251 prodlužované ulice. Je navrženo 6 sloupů situovaných na pozemcích p.č. 456/2, 
456/1, 455, 454 kolem stávající obslužné komunikace. Kabely v celé délce 155,42 m budou uloženy 
v chráničkách  DN 63/52. Stožáry budou betonové s betonovým pouzdrem vybaveny kabelovým 
prostupem. Mezi krajnicí komunikace a stožárem zůstane volný prostor min. šířky 0,50 m. 
 
Objekt SO 06 – chodník -pojezdová plocha na pozemku p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 je navržen pro 
2 osobní automobily pro každý samostatný stavební pozemek o šířce 2,25 m v celkové délce 
156,0m.    
 
 

Trasa inženýrských sítí je zřejmá z výkresu č. D.3-Koordinační situace 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  
 

24.7. 2012 (úterý) v 9.00 hod. 
 

se schůzkou pozvaných na místě stavby, u  RD č.p. 339 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. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. Pokud 
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

 
 

 
 

 Marie Chaloupková 
 referent stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: koordinační situace  na podkladu katastrální mapy  
 
 
Doručí se: 

1. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 jednotlivě na doručenku:  
Anna Masařová, nar. 24.5.1992, 783 56 Doloplazy 332, Jana Novotná, nar. 7.2.1966, 783 56 
Doloplazy 101, Pavel Škrabal, nar. 24.1.1958, 783 56 Doloplazy 160, Anna Škrabalová, nar. 
4.9.1956, 783 56 Doloplazy 160 Obec Doloplazy, v zastoupení Lumírem Závodníkem, nar. 
15.7.1974, 783 57 Tršice 329 
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2. Příslušná obec 
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  

 
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou 

Anna Masařová, nar. 24.5.1992, 783 56 Doloplazy 332, Jana Novotná, nar. 7.2.1966, 783 56 
Doloplazy 101, Pavel Škrabal, nar. 24.1.1958, 783 56 Doloplazy 160, Anna Škrabalová, nar. 
4.9.1956, 783 56 Doloplazy 160 Obec Doloplazy, v zastoupení Lumírem Závodníkem, nar. 
15.7.1974, 783 57 Tršice 329 
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  
Pavel Zdařil, 783 56 Doloplazy 339 
Alena Zdařilová, 783 56 Doloplazy 339 
Vojtěch Šiška, 783 56 Doloplazy 341 
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
Telefónica 02, Czech Rep. a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
 

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 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP-ZPF, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP-vodního hospodářství, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc 
Obecní úřad Doloplazy,ochrana přírody a krajiny,komunikací, ovzduší,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: 


