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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 10.6.2016 

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/791/16 - Ch 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Marie Chaloupková 
 

 
 
 
 
 

        
 

OZNÁMENÍ 
o zahájení územního řízení  

 
veřejnou vyhláškou 

 
 

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035  v zastoupení  na základě plné 
moci ERMONTA, s.r.o., 768 23 Břest 79, IČ 25531735, Ing. Václav Hladil-jednatel ( dále jen 
žadatel), podal na Obecní úřad Tršice, stavební úřad dne 2.6.2016 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby 
 
 

rozšíření  distribuční sítě NN 
připojení k NN, IV-12-8011950 

 
na pozemku p.č.  952/3 - trvalý travní porost, p.č.  1331/1- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.č.  952/18 - trvalý travní porost  
 

vše v katastrálním území Tršice, obci Tršice. 
 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 
 
Popis předmětu záměru: 
Jedná se o umístění  prodloužení distribuční sítě NN na stávající kabelové vedení NN k připojení 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 952/3, který je ve vlastnictví Rajnochové Evy, bytem 
783 57 Tršice 356. Kabel bude uložen na pozemku p.č.  952/3 - trvalý travní porost, p.č.  1331/1- 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.  952/18 - trvalý travní porost vše v katastrálním území 
Tršice, obci Tršice. Připojení bude provedeno jako prodloužení stávající smyčky kabelového vedení 
NN přes skříň SS200. Délka trasy zemního kabelového vedení je navržena 6 m.  
Číslo stavby IV – 12 – 8011950. 
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Stávající kabelové vedení AYKY 4x70 se v zeleném pásu na pozemku p.č. 1331/1 rozdělí a na oba 
konce bude naspojkován nový kabel AZKY 4x70. Nové kabely pak přejdou překopem parcelu č. 
1331/1  až na rozhraní parcel p.č. 952/18 a 952/3, kde se ve skříni SS200 ukončí. Pilíř bude čelem 
zarovnán s hranou parcely p.č. 1331/1 a bude veřejně přístupný. 
 
Trasa nového prodloužení kabelového vedení, způsob uložení a jištění jednotlivých obvodů bude 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkresu č. S-16-1640-05-01-situační plán 
zpracovaný Ing. Petrem Kocourkem, pracovníkem- ERMONTA, s.r.o., IČ 25531735.  
Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Tršice, obec Tršice. 
 
 
Obecní úřad v Tršicích, stavební úřad ( dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zákona 
stavebního zákona, oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a 
současně  k projednání žádosti nařizuje ústní jednání s ohledáním na místě, které se bude konat dne  
 

12.7.2016 ( úterý) v 8.00 hod. 
 
se schůzkou pozvaných na místě stavby u společných hranic pozemků p.č. 952/18 a p.č. 952/3 
v katastrálním území Tršice. 
 
 
Dle §89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat 
podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, tj. do ohledání na místě, jinak se k nim přihlíží.  

 
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. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) může v územním řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 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. 
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Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 
 Marie Chaloupková 
 referent stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy  
 
 
Doručí se: 

1. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1: jednotlivě na doručenku  
ERMONTA, s.r.o.,, 768 23 Břest 79, IČ 25531735 ( zastupující ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ24729035)   
Příslušná obec: 
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50 
 

2. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) : jednotlivě 
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50 
Miroslav Zelinka, 783 57 Tršice 356 
Silvie Zelinková, 783 57 Tršice 356 
Eva Rajnochová, 783 57 Tršice 356 
 

3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) : veřejnou vyhláškou 
Miroslav Zelinka, 783 57 Tršice 356 
Silvie Zelinková, 783 57 Tršice 356 
Eva Rajnochová, 783 57 Tršice 356 
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50 
Bohumír Bém, 783 57 Tršice 15 
Bohuslava Bémová, 783 57 Tršice 14 
Česká republika 
Pavla Dočkalová, Tyršova 1226, 752 01 Kojetín I- Město 
Ing. Josef Dosoudil, 8. května 28, 783 53 Velká Bystřice 
Ing. Vladimír Drápal, Kpt. Jaroše 5327/27, Třebovice, 722 00 Ostrava 
Ing. Gregor Eduard, 783 57 Tršice 41 
Stanislav Hanzlík, Sokolská 2777/1, 750 02 Přerov I-Město 
Jaroslav Horák, 783 57 Tršice 6 
Ing. Renata Horáková, 783 57 Tršice 6 
Radoslava Hrdličková, Kmochova 988/6, 779 00 Olomouc- Nová Ulice 
Emilie Jalovičárová, Tršická 255, 783 55 Velký Újezd 
Ing. Klapal Ivo, 783 57 Tršice 130 
Drahomíra Kubešová, Babičkova 104/17, 613 00 Brno-Černé Pole 
Milada Navrátilová, 783 57 Tršice 40 
Lubomír Palička, 783 57 Tršice 44 
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Mgr. Bronislava Pospíšilová, 783 57 Tršice 300 
Věra Rozsívalová, 783 57 Tršice 231 
Zdeňka Skotáková, Žampachova 1794/2, 631 00 Brno 
Vladimír Steiger, 783 57 Tršice 12 
Milan Vachler, 783 57 Tršice 47 
Ing. Antonín Vybíral, Komenského 311, 783 44 Náměšť na Hané 
Jiří Vybíral, 783 57 Tršice 64 
Lumír Závodník, 783 57 Tršice 16 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130  00 Praha 3 - Žižkov 
RWE Distribuční služby a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

 
4. Dotčené orgány: jednotlivě 

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

Obecní úřad Tršice, komunikací, 783 57 Tršice 50 
 

5. Na vědomí: 
Spisovna  
Spis - zah. ÚŘ 
 
 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice + 
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. 
 
Dle § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 
  
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: 


