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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 24. 5. 2013 
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

veřejnou vyhláškou 
 

Obecní úřad v Tršicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) 
a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává k žádosti Obce 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, 
podané dne 22. 4. 2013 podle § 79, § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,    
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, kterou            
se provádějí  některá ustanovení stavebního zákona,  

 
 

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. 

 
 

Popis předmětu záměru: 
 

Jedná se o akci  cyklostezka Doloplazy – Tršice. Výchozí úsek cyklostezky bude začínat        
na okraji extravilánu obce Tršice. Bude vést nedaleko stávajícího rybníka, kde bude pokračovat        
u melioračního příkopu a dále ve směru přes pole k Doloplazům. Zde cyklostezka bude ústit           
na okraji obce u místního fotbalového hřiště. 
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 Výstavba cyklostezky bude na pozemcích parc. č. 1340 – ostatní komunikace, ostatní 
plocha, 1341 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1023/29 - orná půda, 1023/28 - orná půda, 
1338/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1338/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1372/1 - 
neplodná půda, 1344/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1352 – ostatní komunikace, ostatní 
plocha, 1045/51 - orná půda, 1045/40 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1045/41 - orná půda, 
1045/24 - orná půda, 1344/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1374 v katastrálním území a obci 
Tršice,  
1622 – ostatní komunikace, ostatní plocha, 1440 - orná půda, 1489/1- silnice, ostatní plocha, 1032 – 
ostatní komunikace, ostatní plocha, 777 – sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha  
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,   
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 - 316 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). Napojení na elelektrickou energií bude ze stávajícího 
veřejného osvětlení z pozemku parc. č. 10489/2, podzemním kabelem přes pozemek 
parc. č. 1489/1 až na pozemky parc.č. 1032 a 777.  

 
Na stezce budou: hospodářské sjezdy v km  0,135 58, km  0,857 9, km 1,698 6 a km 2,285 

4, propustky  v km 0,542 48 – DN 600, délka - 9,75 m a v km 1,702 62 – DN 400, délka - 5,0m. 
 

Umístění  cyklostezky a jednotlivých stavebních objektů je zakresleno na výkrese č. D.3.1    
a D.3.2 - celková situace stavby v měř. 1 : 1 000. 

 
 

Pro umístění a projektovou přípravu staveb se stanoví tyto podmínky: 
1. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou 

osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která bude mimo jiné 
obsahovat  
- Odborné  posouzení dopadů realizace umístění navrhované stavby na sousední pozemky, 
- obsahovat odborná posouzení, zajištění náprav, případných poškození sousedních 

pozemků a cizích staveb, 
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- zapracování podmínek dotčených orgánů a vlastníků staveb a zařízeních na sousedních 
pozemcích, vztahujících se k realizaci stavby, do textové části uvedené v připomínkách 
k územnímu řízení.   

 
2. Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou rovněž zahrnuta veškerá opatření, 

aby při výkopových pracích, terénních úpravách pozemku a na stavbách vedených 
v souběhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními i nadzemními)          
a byly splněny podmínky dotčených správců a vlastníků inženýrských sítí. 

3. Stavbou dojde k dotčení, ke střetu s inženýrskými sítěmi, jejich podmínky k realizaci budou 
zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení, do podmínek k provedení 
stavby. 
 

4. Nutno akceptovat podmínky vyjádření Magistrátu města Olomouce – odboru životního 
prostředí,  ze dne 18. 4. 2013 pod č.j.: SMOL/062824/2013/OZP/OVZD/Ost: 
 

a) Sdělení vodoprávního úřadu: 
1. Zásahy v melioračním korytě budou projednány s vlastníkem pozemku a správcem 

melioračního příkopu (pozemek parc. č. 1372/1 a 1344 v k.ú. Tršice). 
2. V rámci plánované výstavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 60 05   

při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením 
výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí. 

3. Stavbou nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě. 
b) Závazné stanovisko oddělení péče o krajinu a zemědělství: 

1. Ochrana přírody: z předložené dokumentace je patrné, že uvedenou akcí dojde k zásahu 
do porostu v blízkosti vodního toku, který je významným krajinným prvkem. K zásahům, 
které by mohly vést k poškození nebo ohrožení jejich stabilizačních funkcí je nutno 
požádat orgán ochrany přírody o vyžádání závazného stanoviska. Žádost adresujte 
místně příslušnému orgánu ochrany přírody to je Magistrátu města Olomouce, odboru 
životního prostředí. 
Žádost o vydání závazného stanoviska bude investorem zaslána v rámci stavebního 
povolení.   

2. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF): před vydáním rozhodnutí dle stavebního 
zákona je nutno požádat zdejší odbor o vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF 
dle §9 zákona pro všechny zastavěné a zpevněné plochy. Investora upozorňujeme,        
že toto odnětí je zpoplatněno dle § 11 výše uvedeného zákona. 

 
5. Nutno akceptovat podmínky vyjádření Magistrátu města Olomouce – odboru životního 

prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství ze dne 6.5. 2013 pod č.j.: SMOL/07104/                          
/OZP/PKZ/Pol, který vydal souhlas k trvalému odnětí ZPF na pozemcích parc. č.: 123/28 
činí 120 m2, 1045/24 činí 849 m2, 1045/40 činí 5,0  m2, 1045/51 činí 1585 m2,  vše v k.ú. 
Tršice,  na pozemku parc. č. 1440 činí 1735  m2,  v k.ú.  Doloplazy u Olomouce. 
Odnětí je z podmínkami:  
a) Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou vydána podle stavebního zákona. 
b) Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně 

s prodloužením její platnosti.  
c) Odnětí půdy ze ZPF nabude účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení. 
d) Za trvalé odnětí půdy je žadatel povinen uhradit jednorázový odvod do státního rozpočtu 

ČR (75 % z celkové částky), státnímu fondu ŽP ČR (15% z celkové částky) a na účet 
obce, v jejímž katastru se odnímaná půda nachází (10% z celkové částky), dle zákona    
č. 402/2010 Sb.  Konkrétní výše a způsob odvodu stanoví Magistrát města Olomouce 
v návaznosti na pravomocné stavební povolení. 
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e) Ten v jehož prospěch je souhlas udělován na vlastní náklady provede skrývku               
do hloubky 10 - 20 cm a následně ji využije k ozelenění podél stavby. 

f) Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit vyznačení hranic záboru v terénu,      
aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.    

 
6. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. ze dne 9.1. 2013 pod zn. Ol/492/13-15/Mi  5.6.9 

S vydala souhlasné stanovisko k umístění a provedení cyklostezky, při splnění jejich 
podmínek při výstavbě. 
Kompletní projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního povolení předložit SSOK  
k vyjádření. 
Další podmínky budou řešeny v rámci stavebního povolení.    
 

7. Nutno akceptovat podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7. 4. 2013 pod                    
čj : 0100151005 – v zájmovém území (cyklostezka Doloplazy – Tršice, část Doloplazy)         
se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, 
nadzemní sítě a stanice. 
Platnost vyjádření 1 rok  ode dne vydání. 
 

8. Nutno akceptovat podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 4. 2013 pod                
čj : 0100151000 – v zájmovém území (cyklostezka Doloplazy – Tršice, část Tršice 2)          
se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu : nadzemní sítě. 
Platnost vyjádření 1 rok  ode dne vydání. 
 

9. Nutno akceptovat podmínky stanoviska  RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 8. 4. 2013 
pod zn. 5000768425 - dojde k dotčení. 
Platnost vyjádření 1 rok  ode dne vydání. 
 

10. Nutno akceptovat podmínky stanoviska  RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 8. 4. 2013 
pod zn. 5000768428 -  dojde k dotčení. 
Platnost vyjádření 1 rok  ode dne vydání. 
 

11. Nutno akceptovat podmínky vyjádření Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 5. 4. 2013,  
pod č.j.: 555471/13 – dojde ke střetu. 
Platnost vyjádření končí 5. 4. 2013. 
 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Žadatel 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 podal dne 22. 4. 2013  
žádost o umístění stavby cyklostezky  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 návrhu bylo zahájeno územní řízení.  
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Stavební úřad oznámil dne 23. 4. 2013 zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona hlavním účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě      
a vedlejším účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu 
zároveň nařídil veřejné ústní projednání spojené s místním ohledáním, které se konalo dne              
24. 5. 2013 na místě stavby a stanovil, že 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. Zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně 
zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu cyklostezky  Doloplazy – Tršice      
v katastrálním území Doloplazy u Olomouce a obci Doloplazy a katastrálním území a obci Tršice. 
Žadatel vyvěšením informace na začátku a konci cyklostezky svoji povinnost splnil. 

 
O průběhu veřejného ústního jednání ze dne 23. 4. 2013 byl sepsán protokol. 
 
Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval v souladu s ustanovením § 85 

odst. 1 písm.a) a b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu žadatele a příslušné obce,          
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě obec Doloplazy a obec 
Tršice, podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) - b) - vlastníky sousedních pozemků, neboť jejich 
práva k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Účastníci řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. b) jsou identifikováni označením pozemku a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí. Seznam účastníků, které stavební úřad přizval do okruhu vedlejších účastníků řízení    
je uveden v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu 
účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být 
umístěním stavby dotčeny. V území, kde se stavba umisťuje, jsou vydány územní plány, proto bylo 
oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) doručeno veřejnou 
vyhláškou.  

 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských 

sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky dotčených orgánů     
a správců inženýrských sítí, které nesouvisí s navrženým  umístěním stavby „cyklostezky  
Doloplazy – Tršice“  nejsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.  

 
 
Žádost byla doložena ( i během řízení ) těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a souhlasy : 

1. vyjádření Magistrátu města Olomouce – odboru životního prostředí,  ze dne 18. 4. 2013 pod 
č.j.: SMOL/062824/2013/OZP/OVZD/Ost  

2. vyjádření Magistrátu města Olomouce – odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu 
a zemědělství ze dne 6.5. 2013 pod č.j.: SMOL/07104/OZP/PKZ/Pol 

3. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. ze dne 9.1. 2013 pod zn. Ol/492/13-15/Mi  5.6.9 

4. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 4. 2013 pod čj : 0100151000 
5. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7. 4. 2013 pod čj : 0100151003 

6. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7. 4. 2013 pod čj : 0100151005 
7. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7. 4. 2013 pod čj : 0200099902 

8. vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 7. 4. 2013 pod čj : 0200099897 
9. vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 7. 4. 2013 pod čj : 0200099900 

10. RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 8. 4. 2013 pod zn. 5000768425 
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11. RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 8. 4. 2013 pod zn. 5000768428 

12. vyjádření Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 5. 4. 2013, pod č.j.: 555471/13 
13. Smlouva o výstavbě cyklostezky Doloplazy – Tršice uzavřena dne 28. 2. 2013 mezi obcemi 

Doloplazy a Tršice  
14. Smlouva o právu provést výstavbu cyklostezky Doloplazy – Tršice uzavřena dne 30. 4. 2013 

mezi obcí Doloplazy a ČR – Ministerstvem zemědělství.  
15. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřena dne 

10.1. 2013 mezi obcí Doloplazy a Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.   
 

Předmětná lokalita není zahrnuta do chráněné krajinné oblasti.  
Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, jichž se umístění staveb týká, vlastnické 

právo a souhlasy vlastníků dotčených pozemků. 
Umístění stavby je v souladu se závaznými i směrnými částmi územních plánů obce 

Doloplazy a Tršice. Navržená stavba je zařazena v územních plánech Obce Doloplazy i Tršice.  
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., 

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.  

Po posouzení návrhu podle § 79 a § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh                 
je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy, proto bylo rozhodnuto, 
jak je ve výroku uvedeno. 

 

Toto rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost         
dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude 
podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební 
úřad obdrží sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 

Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde jsou vydány územní plány, je toto rozhodnutí 
doručováno v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. 

 
 
 

Poučení o odvolání 
 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, 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, ke Krajskému úřadu Olomouc, odb. strategického rozvoje kraje a to prostřednictvím 
zdejšího správního orgánu (§ 86 odst. 1 správního řádu), tj. OÚ Tršice, stavebního úřadu. 

Rozhodnutí sdělené veřejnou vyhláškou se patnáctým dnem po vyvěšení považuje               
za doručené. 
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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. 

 
 

   Ing. Vladimír Kubisa 
vedoucí stavebního úřadu 

        
 
 
 

Přílohy:  
       Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá: 
        - žadateli a Obci Doloplazy  jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o    
          účinnosti spolu s ověřenou projektovou dokumentací 
        - Magistrátu města Olomouce – odboru stavebnímu, oddělení státní správy na úseku    
          pozemních komunikací jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o    
          účinnosti 

 
 

 
Doručí se: 

1. Účastníci řízení -  podle § 85 odst. 1, stavebního zákona   jednotlivě na doručenku:  
Obec Doloplazy,  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 Doloplazy č.p. 289 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., 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, 
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, 
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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 /  DS: 
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 
Magistrát města Olomouce – odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 
Obecní úřad Doloplazy, ochrana přírody a krajiny, komunikací, 783 57 Tršice 50 
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.  

Toto oznámení je oznamováno také na úřední desce obecního úřadu Doloplazy.  
 

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: 
 
 
 
 
 
 

Za vydání územní rozhodnutí se stanoví správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.,           
o správních poplatcích položka č. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000,- Kč.  


