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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 dne 23. 4. 2013 

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013 – Ka-ozn 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ 

o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 
 
 

Dne 22. 4. 2013 podala Obec Doloplazy, IČ 00534927, se sídlem 783 56 Doloplazy č.p. 82, 
v zastoupení na základě plné moci Lumíra Závodníka, nar. 15.7. 1974, bytem 783 57 Tršice 329 
(dále jen žadatel) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  

 

cyklostezka Doloplazy - Tršice 
   

na pozemcích parc. č. 1340, 1341, 1023/29, 1023/28, 1338/1, 1338/2, 1372/1, 
1344/1, 1352, 1045/51, 1045/40, 1045/41, 1045/24, 1344/2, 1374 v katastrálním 

území  a obci Tršice, 1622, 1440, 1489/1, 1032, 777 v katastrálním území 
Doloplazy u Olomouce a obci Doloplazy. 

 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 
 
Popis předmětu záměru: 
 

Jedná se o akci  cyklostezka Doloplazy – Tršice na pozemcích parc. č. 1340, 1341, 1023/29, 
1023/28, 1338/1, 1338/2, 1372/1, 1344/1, 1352, 1045/51, 1045/40, 1045/41, 1045/24, 1344/2, 1374 
v katastrálním území a obci Tršice, 1622, 1440, 1489/1, 1032, 777 v katastrálním území Doloplazy 
u Olomouce a obci Doloplazy. 

Účelem stavby je umožnit dopravní propojení obcí Doloplazy a Tršice pro cyklisty 
k výletům, či jiným volnočasovým aktivitám. Předkládaný projekt navazuje na projekt 
„Cyklostezka Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd“, který byl finančně podpořen v rámci výzvy 
ROP Střední Morava. Navržená cyklistická stezka je vedena samostatně mimo prostor místní 
komunikace III/436, či jiné silniční komunikace.  Stavba je členěna do: 

- Stavební objekt 101 - cyklostezka na pozemcích parc. č. 1340, 1341, 1023/29, 1023/28, 
1338/1, 1338/2, 1372/1, 1344/1, 1352, 1045/51, 1045/40, 1045/41, 1045/24, 1344/2, 
1374 v katastrálním území Tršice a na pozemcích parc. č. 1622, 1440, 1489/1, 1032, 777 
v katastrálním území Doloplazy u Olomouce: základní šířka - 2,5 m, délka - 2 210,94 m, 
plocha asfaltu - 5527,50 m2. 

- Stavební objekt 102 – napojení cyklostezky: na pozemku parc. č. 1340 v k.ú. Tršice,   
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základní šířka 3,0 m, délka - 135,48 m, plocha asfaltu -  470,00 m2. 

- Stavební objekt 301 – úprava melioračního příkopu na pozemku parc.č. 1372/1         
v k.ú. Tršice v úseku  km 0,545 až  km 0,855,  délka - 310 m. 

- Stavební objekt 401 – veřejné osvětlení: osvětlovaná délka - 42 m, počet sloupů VO – 
3ks, budou umístěné v koncové části cyklostezky v obci Doloplazy při napojení             
na komunikaci II/436, na pozemcích parc.č. 1032 a 777. Výška sloupů - 4,0 m. Celkový 
příkon - 150 W (3 x 50 W).  

Na stezce budou: hospodářský sjezd v km  0,135 58, km  0,857 9, km 1,698 6 a km 2,285 4, 
propustek  v km 0,542 48 – DN 600, délka - 9,75 m a v km 1,702 62 – DN 400, délka - 5,0m. 

 
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 ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům               
a účastníkům řízení a současně  k projednání záměru zároveň nařizuje ústní jednání s ohledáním     
na místě, které se bude konat dne  
 

pátek 24. 5. 2013 v 9.00 hod. 
 

se schůzkou pozvaných na místě stavby u fotbalového hřiště  v obci Doloplazy pozemek  par.č. 777. 
 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle §4 odst. 4 stavebního 
zákona, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději               
při veřejném ústním jednání,  tj. do ohledání na místě,  jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 
 K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání 
územního nebo regulačního 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, 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., (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.  
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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 po té, 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 24. 5. 2013.  

V tomto případě za místo vyvěšení informace o  záměru stavby cyklostezky Doloplazy - 
Tršice Obecní úřad Tršice, stavební úřad stanovuje: 

a)  počátek cyklostezky,  to je na pozemku parc. č. 1340 v katastrálním území a obci 
Tršice,  

b) konec cyklostezky,  to je na pozemku parc. č 777 v katastrálním území Doloplazy             
u Olomouce a obci Doloplazy. 

 
Součástí informace je grafické vyjádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost 

nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 
 
 
 

                                Ing. Vladimír Kubisa 
                                  vedoucí stavebního úřadu 
 
 
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy  
 
 
 
 
Doručí se: 

1. Účastníci řízení -  podle § 85 odst. 1, stavebního zákona   jednotlivě na doručenku:  
Obec Doloplazy, IČ 00534927, 783 56 Doloplazy č.p. 82,   
 

2. Příslušná obec  -  podle § 85 odst. 1, stavebního zákona jednotlivě na doručenku: 
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50   

 
3. Účastníci řízení - podle § 85 odst. 2 písm.  a), stavebního zákona  jednotlivě na doručenku: 

ČR, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/47, 117 05 Praha - Nové Město 
TJ Sokol Doloplazy, 783 56 Dololazy č.p. 289 
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc - Hodolany,  
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. Box 84, 130 11 Praha 3 
 

4. Účastníci řízení - podle § 85 odst. 2, stavebního zákona  – vlastníci sousedních pozemků - 
veřejnou vyhláškou:  
pozemek parc. číslo 269/32, 1059/1, 1339, 1023/25, 1023/24, 1023/6, 1023/17, 1023/23, 
1023/34, 1023/33, 1023/1, 1023/32, 1023/31, 1023/26, 1053/3, 1344/3, 1087/1, 1023/22, 
1023/19, 1023/18, 1023/15, 1023/21, 1023/16, 1023/14,  1023/13, 1023/12, 1023/11, 
1023/20, 1023/8, 1023/9, 1023/10,  1345, 1052/42, 1052/10, 1052/1,  1052/11,  1052/12,  
1352,  1045/41, 1045/43,  1045/44, 1045/46, 1045/47, 1105/2, 1108/1, 1350, 1045/57,  
1045/56, 1045/55,  1045/54, 1045/53,  1045/52,  1045/33, 1045/31,  1045/34, 1045/32,  
1045/30, 1045/29,  1045/28, 1045/27, 1045/26, 1045/22, 1045/23, 1344/2, 1374, 1045/42, 
1045/45, 1045/50, 1045/49, 1045/48, 1045/2, 1045/38, 1043/2, 1045/25, 1045/9, 1045/21, 
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1045/19, 1045/17, 1045/16, 1045/15, 1045/14, 1045/13, 1045/12, 1045/11, 1045/10, 1045/8             
vše v katastrálním území Tršice, 
pozemek parc. číslo 1622, 1621, 1481, 1490, 1439, 1438, 1437, 1436, 1356, 1262, 1489/1, 
1492, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1361, 1360, 1359, 1357, 1358, 1265, 1264, 1263, 1034, 
1033, 1032, 458 vše v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. 
 

5. Dotčené orgány podle § 87 odst. 1, stavebního zákona jednotlivě na doručenku: 
Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí – oddělení odpadového hospodářství,   
Hynaisova  10, 779 11 Olomouc 

 Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, Hynaisova 10,  
            779 11 Olomouc 

Magistrát města Olomouce, – odbor životního prostředí,  oddělení péče o krajinu            
a zemědělství, odbor ŽP, odd. ZPF, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 
Obecní úřad Tršice, ochrana přírody a krajiny, komunikací, 783 57 Tršice 50 
 

6. 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.  
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


