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

 

 

V Tršicích dne 19. 2. 2019 
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/226/2019-Ka   
Sp. zn.: ObÚ/Trš/SÚ/1/2019 
 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízen a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

veřejnou vyhláškou 
 

Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) jako věcně příslušný podle ustanovení  
§ 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 84 
odst. 1 stavebního zákona, k žádosti o územní rozhodnutí na umístění stavby označenou jako: 
„Tršice, střed, obnova vedení NNv, NNk kabelové vedení NN-0,4 kV (IE-128004528)                   
na pozemcích v katastrálním území Tršice, kterou dne 21. 12. 2018 podala společnost ČEZ 
Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci 
ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 (dále jen „žadatel“) 
vydává podle § 92 stavebního zákona  a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona,  

 
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY  

 

označenou jako: „Tršice, střed, obnova vedení NNv, NNk kabelové vedení NN-0,4 kV (IE-
128004528) i s přípojkami rodinných domů, či jiných staveb na pozemcích parc. č. 1227, 1229/4, 
84/4, st. 43, 1230/1, 1231, 1229/1, 1296, 1260, 1297, 96/3, st. 516, 750/51, 1233/1, 774, 769/16,            
st. 257, 1294, st. 288, 155/1, st. 345, 97/1, 157/2, st. 44, st. 133, st. 134, st. 136, st. 137, st. 139,        
st. 132, 140/1, st. 104/2, 765/2, st. 315, st. 314, st. 318, 768, 767/2, st. 317, st. 316, 763/2, st. 313,  
st. 312, st. 273, st. 358, 760/10, st. 393, 760/11, 760/13, st. 366, st. 367, st. 394, st. 395, st. 396,      
st. 400, 758/4, st. 399, 758/3, st. 398, st. 397, st. 368, st. 369, 117/5, 117/7, 117/9, st. 285, 742/2, 
742/1, st. 294, st. 295, st. 296, st. 297, st. 298, st. 299, st. 300, st. 301, st. 302, st. 281, st. 310,        
st. 309, st. 278, st. 308, st. 276, st. 275, st. 307, st. 306, st. 305, st. 304, st. 303, 769/19, 769/18, 
769/17, st. 252, st. 245, st. 244, st. 243/1, st. 160/1, st. 162, st. 163/1, st. 163/2, st. 164, 773, st. 277, 
1238, 1241/1, 1239/1.  
Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Tršice a v obci Tršice. 
 
Popis předmětu záměru: 
Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem stavby – jedná se o liniovou stavbu sítě 
technického vybavení.  
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty: 
SO 01 – Venkovní vedení NN-0,4.kV – montáž + zemní práce + demontáž 
SO 02 – Kabelové vedení NN-0,4kV - montáž + zemní práce 
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SO 01 - Venkovní vedení NN-0,4kV 
Provede se demontáž stávajícího venkovního vedení NN-0,4kV typu AlFe 4x70/11 mm², AlFe 4x50 
mm², AlFe 3x50+35 mm², AlFe 4x25 mm² a AlFe 4x16 mm², včetně podpěrných bodů (stávající 
sloupy, střešníky, konzoly). Dále budou demontovány stávající přípojky k RD. Stávající odběry 
budou přepojeny do nových skříní. Umístění demontovaného venkovního vedení NN je patrné          
ze situačního schématu F1 a F2 v měřítku 1:500. 

 
SO 02 - Kabelové vedení NN-0,4kV 
Nové kabelové vedení bude vyvedeno z nové rozpojovací skříně R75 SR622. Do ní budou zaústěny 
stávající kabely které budou využity jako napaječe z trafostanice OC_3639–V parku.  
Nové kabelové vedení bude vedeno podél pozemku parc. č. 277, dále protlakem přes komunikaci 
umístěnou na pozemku parc. č. 1233/1 a 1239/1 a dále bude pokračovat směrem ke hřbitovu, kde 
bude ukončeno na novém betonovém sloupu č. 154 umístěném na pozemku parc. č. 744, u kterého 
bude umístěna nová rozpojovací skříň R76 SR422. Z této rozpojovací skříně bude vyvedeno nové 
kabelové vedení AYKY 3x120+70, které bude připojovat na pozemcích parc. č. st. 164, st. 163/2,        
st. 163/1, st. 162 a bude ukončeno v nové rozpojovací skříni R10 SR622, umístěné na pozemku         
parc. č. 1239/1 a 160/1. Do této nové rozpojovací skříně R10 budou zaústěny stávající kabely 2x 
AYKY 3x120+70 a bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc. 
č.  160/1 a bude připojovat pozemky parc. č. st. 244/1, st. 244, st. 245, st. 252.  
Dále kolem pozemku parc. č. 126/1 a st. 285 a přes stávající komunikaci protlakem a ukončí           
se v nové rozpojovací skříni R51 SR622. Z této nové rozpojovací skříně R51 budou vyvedeny tři 
kabely AYKY 3x120+70. Dva z nich budou vyvedeny dále do ulice směr Lazníky, kdy nejprve 
povedou společně podél pozemku parc. č. 742/2 a poté se rozdělí před pozemkem parc. č. 742/1.             
První povede po levé straně ulice směr Lazníky a bude připojovat pozemky parc. č. 297, st. 295,         
st. 296, st. 297, st. 298, st. 299, st. 300, st. 301, st. 302 a ukončí se v nové rozpojovací skříni R98 
SR422, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1294 u pozemku parc. č. st. 281.  
Z této rozpojovací skříně R98 bude ještě napojen pozemek parc. č. st. 281. Druhý kabel přejde 
asfaltovou komunikaci protlakem a povede po druhé pravé straně ulice směr Lazníky a bude 
napojovat stávající přípojkovou skříň č. 69 a č. 316. Dále bude napojovat pozemky parc. č. st. 463, 
st .481, st. 471, st. 303, st. 304, st. 305, st. 306, st. 307,  st. 275. st. 276, st. 278, st. 309, st.3 09, st. 
310. Od tohoto pozemku se vrátí zpět ve stejné trase a u pozemku parc. č. st. 275 přejde asfaltovou 
komunikaci, kde bude proveden protlak, na druhou stranu ulice u ukončí se v nové rozpojovací 
skříni č.  R98.  
Poslední kabel, který bude vyveden z nové rozpojovací skříně č. R51 umístěné u pozemku parc.            
č. 742/2 bude smyčkovat přípojkovou skříň, která bude napojovat pozemek parc. č. st. 285 a ukončí 
se v nové rozpojovací skříni R65 SR622, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1297 u pozemku 
parc. č. 750/50. Do této skříně R65 bude napojen odvod do ER pro pozemek parc. č. 545 a stávající 
kabel AYKY 3x120+70, který připojuje novou zástavbu RD. Vyveden bude nový kabel AYKY 
3x120+70, který povede podél pozemků parc. č. 750/50, č. 750/101 a bude smyčkovat přípojkou 
skříň č. X28. Dále povede podél pozemků parc. č. 750/42 a u pozemku parc. č. 750/81 přejde         
na druhou stranu ulice, kde se ukončí v nové rozpojovací skříni R69 SS200. Z této skříně bude 
napojen odvod do ER pro pozemek parc. č. st. 554 a bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, 
který povede podél pozemku parc. č. 117/7, č. 117/5 a zasmyčkuje novou přípojkovou skříň č. 326 
SS300. Z této skříně budou napojeny pozemky parc. č. st. 498, st. 487 a st. 474. Kabel AYKY 
3x120+70 přejde místní asfaltovou komunikaci překopem, povede kolem pozemku parc. č.750/52         
a u pozemku parc. č. 117/1 přejde opět na levou stranu ulice, kde bude povede podél pozemků parc. 
č. 114 a č. 112 a ukončí se v nové rozpojovací skříni R40 SR622, do které bude také napojen 
stávající kabel AYKY 3x120+70. Z této rozpojovací skříně R40 bude vyveden kabel AYKY 
3x120+70, který povede podél komunikace pozemky parc. č. 112, 111/1, 110/1, 107/2 a ukončí           
se v nové rozpojovací skříni R35 SR622, která je umístěna na pozemku parc. č. 1297 u pozemku 
parc. č. 107/2 a č. 104/2. Do této skříně budou napojeny kabely 3x AYKY 3x120+70. Dále z této 
rozpojovací skříně R35, bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc. 
č. 104/2 a bude napojovat pozemek parc. č. 136 a ukončí  se v nové rozpojovací skříni R29 SR622, 
která bude umístěna na pozemku parc. č. 1297 u pozemku parc. č. 101.  
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Z této rozpojovací skříně R29 budou vyvedeny dva kabely AYKY 3x120+70, které přejdou                
na druhou stranu ulice k pozemku parc. č. 750/9, u které se rozdělí, každý na jednu stranu ulice.  
První z nich povede pro levé stran ulice a bude připojovat pozemky parc. č. st. 359, st. 366, st. 367, 
st. 394, st. 395, st. 396 a ukončí se v nové rozpojovací skříni R84 SR622, umístěné na pozemku 
parc. č. 1297 u pozemku parc. č. st. 396. Druhý kabel přejde asfaltovou komunikaci a povede          
po pravé straně ulice  a bude napojovat pozemky parc. č. st. 393, st. 369, st . 368, st. 397, st. 398,           
st. 399, st. 399, st. 400 a ukončí se v nové rozpojovací skříni R84 SR622. Z této rozpojovací skříně 
R84 bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemků parc. č. st. 396, č. 760/8,        
č. 761/3, č. 1363, č. 762/1, č. 763/1 a bude napojovat pozemky parc. č. st. 314 a st. 315. Od této 
parcely povede po pravé straně ulice a bude napojovat pozemek parc. č. st. 461.  
Dále povede podél pozemku parc. č. 497, zde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň č. P19B              
a ukončí se v nové rozpojovací skříni R13 SR622, která bude umístěna u nového betonové sloupu          
č. 99, který bude umístěn na pozemku parc. č. 1260. Zde se kabelové vedení napojí na stávající 
venkovní vedení AlFe 3x50+35. Z tohoto sloupu č. 99, bude připojen pozemek parc. č. st. 355 
novou venkovní přípojkou AES 4x16. Z nové rozpojovací skříně R13 bude vyveden kabel AYKY 
3x120+70, který bude napojovat pozemek parc. č. st. 318 a dále povede podél tohoto pozemku         
a bude napojovat pozemky parc. č. st. 317, st. 316, st. 313, st. 312 a ukončí se v nové rozpojovací 
skříni R74 SR622, která bude umístěna u stávající distribuční trafostanice OC_3644, umístěné        
na pozemku parc. č. 516. Z této DTS budou vyvedeny dva napájecí kabely do nové rozpojovací 
skříně R74. Dále z této skříně bude napojen pozemek parc. č. st. 273 a bude vyveden nový kabel 
AYKY 3x120+70, který povede podél pozemků parc. č. 96/3, 96/2, 98/2, 101/2 a ukončí se v nové 
rozpojovací skříni R29. Z této skříně bude napojen pozemek parcela č. st. 358. 
Dále bude provedena rekonstrukce kabelové vedení v ulici směr od přehrady, kde bude stávající 
venkovní vedení svedeno po nové betonovém sloupu č. 301 do nové rozpojovací skříně R42, 
umístěné na pozemku parc. č. 1227 u pozemku parc. č. 88/3. Do této skříně se napojí stávající 
kabelové vedení a vyvede se jeden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc.             
č. st. 347, č. 88/1, napojí parcelu č. st. 345 a ukončí se v nové rozpojovací skříni R49 SR422, které 
bud umístěna na pozemku parc. č. 88/4, u pozemku parc. č. st. 345.  
Z této rozpojovací skříně R49, bude napojena skříň R68 SS300, která připojuje místní hasičkou 
zbrojnici. Z nové rozpojovací skříně R49, bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, přejde asfaltovou 
komunikaci a bude připojovat pozemek parc. č. st. 267 a dále povede podél pozemku parc.              
č. 1230/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříni R21 SR622, která bude umístěna na pozemku parc. 
č. 1238 u pozemku parc. č. st. 133. Z této skříně R21 bude napojen ER pro pozemek parc. č. st. 133.  
Dále bude vyveden kabel AYKY 3x120+70 a bude připojovat pozemky parc. č. st. 134, st. 136, st. 
137, napojení kostela pozemky parc. č. st. 132, st. 139, st. 140/1, st. 140/2 - zde se ukončí.  
Dále bude provedeno připojení pozemků parc. č. st. 44 a st. 531 zasymčkováním nových 
přípojkových skříní SS100 na stávající kabelové vedení, které vede před těmito pozemky.  
Jako poslední bude provedeno připojení pozemků parc.č. st. 257 a č. 288 na stávající kabelové 
vedení AYKY 3x120+70, které vede před pozemkem parc.  č. st. 257.  
 
Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Tršice a v obci Tršice. 
Podrobnosti umístění stavby jsou uvedeny v dokumentaci pro územní řízení. 

Trasa kabelů, přípojky a skříně jsou zřejmé ze situačního schématu F1 a F2 v měřítku 1:500, který 
vypracoval Michal Rataj, číslo autorizace ČKAIT 1202251, obor: technologická zařízení staveb. 
 
Pro umístění a projektovou přípravu staveb se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s tímto rozhodnutím a situačním schématem F1 a F2 
v měřítku 1:500, který vypracoval Michal Rataj, číslo autorizace ČKAIT 1202251, obor: 
technologická zařízení staveb. 

2. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou 
osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č.1.  
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3. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru  
životního prostředí ze dne 5. 12. 2018 pod č.j. SMOL/297363/2018/OZP/PKZ/Při: 

- V případě, že stavbou dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, je nutné postupovat         
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. Upozorňujeme, že trasu je nutno 
vést tak, aby zásah do stávající zeleně byl co nejmenší.       

4. Nutno akceptovat podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru 
stavebního ze dne 13. 12. 2018 pod č.j. SMOL/305013/2018/OS/PK/Urb: 

V souladu s ustanovení § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích se pro zvláštní 
užívání stanoví tyto podmínky:  

 1) Vedení inženýrských sítí bude uloženo pod tělesem silnice v chráničce v hloubce min. 
1,2 m pod niveletou vozovky.  

 2) Zápichové jámy pro provedení protlaku pod tělesem silnice musí být umístěny mimo 
těleso silnice.   

3) Vytěžený materiál (výkopek) ze zápichových jam nesmí být ukládán na tělese silnice ani 
na jiné části silničního pozemku.  

 4) Před vlastním záhozem zápichových jam je nutné přizvat zástupce Správy silnic 
Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc ke kontrole hloubky uložení chráničky.  

 5) Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění vlastních stavebních prací v silničním 
pozemku dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 silničního zákona. V případě, že by z jakýchkoliv 
důvodů (nutno uvést konkrétní důvody, proč nelze provést protlak) bylo nutné provést zásah          
do tělesa silnice, je nutné požádat u zdejšího silničního správního úřadu o povolení 
zvláštního užívání silnice za účelem provádění stavebních prací, a to nejpozději 10 dnů před 
jejich zahájením. Těleso silnice mimo zastavěné území je ohraničeno spodním okrajem             
a vnějšími okraji stavby silnice, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů,                  
či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo 
vnější hrany pat opěrných nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi. Těleso silnice         
v zastavěném území je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami 
chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch.  

5. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. 
(dále jen „SSOK“), ze dne 31. 5. 2018 pod zn. SSOK-OL 10045/2018/Šk.: 

Stavba  se  dotkne  silnic   II/436,  III/43617  a   III/43618  v obci Tršice.  V rámci stavby bude 
provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení a následné nahrazení novým kabelovým 
vedením. Stavba bude provedena při splnění těchto podmínek: 
•      Kabelové vedení bude uloženo v zeleném pásu podél těchto silnic. V místech křížení            
s krajskými silnicemi,  SSOK požaduje uložení provést protlakem.  
•       Den zahájení prací nám  bude min. 5 dní předem telefonicky nebo  emailem oznámen. 
Ihned  po dokončení prací SSOK bude vyzvána k vyhotovení předávacího  protokolu. 
•      Hloubka  krytí  chráničky  musí být min. 1,20 m  pod  niveletou  vozovky. Zápichové jámy  
musí být umístěny mimo vozovku a krajnici krajských silnic. 
•      Hloubka krytí chráničky v zeleném pásu musí být taktéž min. 1,20 m pod  úrovní terénu. 
•      Před   vlastním započetím zásypových prací SSOK požaduje být přizvána ke kontrole 
hloubky krytí chráničky. 
•      Po skončení  stavebních  prací  musí  být  dotčené  pozemky  uvedeny  zpět  do  původního  
stavu. Původní zelené  plochy  musí být znovu osety travním semenem. 
•      Na provedený protlak a také terénní úpravy bude záruční doba 60 měsíců ode dne 
provedené kontroly a odsouhlasení hloubky krytí chráničky zástupcem SSOK,  Střediska údržby 
Olomouc. 
•     V případě, že by v rámci realizace stavby mělo dojít ke změně způsobu uložení kabelového 
vedení NN /rozkopávka vozovky nebo krajnice silníce - i částečná rozkopávka, musí bý  každá 
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tato změna   předem   s SSOK projednána. Stejně  tak  případná   uzavírka silnice II/436, 
III/43617 nebo III/43618, na kterou musí být vydáno samostatné vyjádření. 
•     Veškeré stavební práce musí být prováděny tak,  aby za žádných okolností nedošlo 
k poškození krajských silnic, ani silničního příslušenství. 
•      Nejpozději před zahájením kolaudačního řízení SSOK požaduje předložit zaměření  
skutečného provedení stavby v dotčeném místě,  případně geometrický plán. Po předložení 
těchto dokladů bude Správou silnic Olomouckého kraje, Střediskem údržby Olomouc 
vyhotoven   zápis o provedené kontrole hloubky krytí přípojek sítí technického vybavení včetně 
vyčíslení jednorázového poplatku za uložení sítí technického vybavení dle směrnice SSOK. 
•      Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnic II/436, 
III/43617 a III/43618, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Vozidla 
vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby nedocházelo k jejímu 
znečištění (§ 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Dále  
musí být splněny podmínky § 28 zákona č.13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích. 
•       Rozhodnutí na provedení protlaku pod silnicemi  II/436, III/43617 a III/43618  obci  Tršice  
musí vydat příslušný silniční  správní  úřad. 

6. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 9. 5. 2018 pod 
zn. 0100920402: 

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas          
s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části 
Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání  žádosti jsou 
uvedeny v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo 
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, 
a. s., požádat o přeložku zařízení. 

- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 
čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. 

7. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku GridServices, s.r,o, (dále jen 
„GridServices“) ze dne 29. 5. 2018 pod zn. 50001718497: 

Podmínky pro realizaci stavby:  

1) Při stavbě je  nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04             
a dalších souvisejících předpisů. Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského 
zařízení a poklopy armatur a to i v místech kde dojde k jakékoliv skrývce povrchu.            
V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky 
přeloženy na náklad investora.  Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně 
ručním způsobem.  

2) Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce                   
v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno 
kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní 
stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.  GridServices si vyhrazuje 
právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.  

3) V předložené situaci stavby není zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení 
(dále jen „PZ“). Před zahájením stavby GridServices požaduje do PD provést zakreslení 
polohy PZ dle předložené orientační situace.  Poloha PZ bude před zahájením stavby 
upřesněna vytýčením. žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách: 
https://dpo.gasnet.cz /zadost-o-vytyceni.   

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  

1)  Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn.            
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i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud      
by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení           
a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).  

2)  Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených            
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, 
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost            
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.  

3)  Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná 
provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník           
na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení             
a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. 
Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení 
stavební činnosti.  

4)  Bude dodržena mimo jiné ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.  

5)  Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami.  

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení           
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  

8) V případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bez výkopová technologie.  

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 
atd.) na telefon 1239.  

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši 
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly                 
se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní 
přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, k povinen 
na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo 
jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení            
a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy  
v místě styku stavby  s plynárenským zařízením  a plynovodními přípojkami.  

11)  Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.  
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12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy                  
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.  

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení 
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek  (není-
li ve stanovisku uvedeno jinak).  

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 
přejezdu plynárenského zařízení.  

8. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
ze dne 17. 5. 2018 pod č.j. 607239/18. 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;  

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) 
tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem,                  
v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a nebo činnosti povolené 
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;  

(III) Stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené 
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je uveden ve všeobecných podmínkách 
ochrany SEK  

• Vzdálenost kabelů NN od vedení SEK musí být alespoň 30 cm, při uložení vedení 
do chrániček lze vzdálenost snížit na 10 cm. Při křížení musí být nové vedení 
položeno pod vedení SEK a vedení SEK musí být v místě křížení uloženo                   
v chráničce.   

• Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 
Vyjádření. 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který 
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických 
komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení;  

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci 
překládky SEK. 

 
Odůvodnění 

 

Žadatel ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě 
plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891, podal 
dne 21. 12. 2018 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby označenou jako: „Tršice, střed, 
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obnova vedení NNv, NNk kabelové vedení NN-0,4 kV (IE-128004528) na pozemcích 
v katastrálním území a obci Tršice. 

Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.  
 

Stavební úřad oznámil dne 9. 1. 2019 zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona. Hlavním účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a podle § 85 odst. 2 písm. a) jednotlivě            
a vedlejším účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou.  
K projednání návrhu zároveň nařídil veřejné ústní projednání, které se konalo dne 6. 2. 2019            
na Obecním úřadu Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50. O výsledku jednání byl sepsán protokol. Námitky 
účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy do konce ústního jednání, ani ve lhůtě pěti dnů 
podle § 36 odst. 3 správního řádu, nebyly vzneseny. 

 Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval podle § 27 správního řádu a v souladu 
s ustanovením:  

- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele, což je ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 
405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT 
elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 

- § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušnou obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50  

- § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníky pozemků, na kterých má být stavební 
záměr uskutečněn:  
 

účastník / vlastník pozemku Parcela číslo 

Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice 

1227, 1229/4, 84/4, st. 
43, 1230/1, 96/3, 1231, 
1229/1, 1296, 1260, 
1297, st. 516, 750/51, 
1233/1, 774, 1294 
769/16, st. 257,  

Tylich Jiří, č. p. 255, 78357 Tršice; 28. 4. 1959 st. 288,155/1 
Zdařil Ivo, Rožňavská 622/9, Nové Sady, 77900 Olomouc;  3. 4. 1962 st. 345 
Ulrichová Milada, U Zámečku 73, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice; 24. 2. 1952,1/4 
Vybíral Břetislav, Fišova 420/24, Černá Pole, 60200 Brno; 16. 1. 19551/4 
Vybíralová Milada, č. p. 223, 78357 Tršice; 8. 5. 1930 1/2 

97/1 

Staněk Jaroslav, č. p. 344, 78357 Tršice; 6. 2. 1970 1/2 
Staňková Renáta, č. p. 344, 78357 Tršice; 3. 8. 1974 1/2 

157/2 

Valášek Josef, Střední novosadská 95/33, Nové Sady, 77900 Olomouc; 28. 7. 1988 st. 44 
„SCHEMAX, s.r.o.“, č. p. 48, 78357 Tršice st. 133 
Gregorová Hana, č. p. 199, 78357 Tršice; 29. 9. 1947 st. 134 
Vachler Milan, č. p. 47, 78357 Tršice; 28. 6. 1967 st. 136 
Ulicová Pavlína, č. p. 46, 78357 Tršice,  18. 4. 1985 st. 137 
Římskokatolická farnost Tršice, č. p. 45, 78357 Tršice st. 139, st. 132 
Drápal Vladimír, Kpt. Jaroše 5327/27, Třebovice, 72200 Ostrava; 21. 2. 1952 st. 140/1 
Palička Lubomír, č. p. 44, 78357 Tršice; 3. 12. 1969 st. 140/2 
Staňková Irena, č. p. 152, 78357 Tršice; 20. 6. 1954 765/2 
Karas Bedřich, č. p. 262, 78357 Tršice; 1. 6. 1970 st. 315 
Šímová Marta, č. p. 261, 78357 Tršice; 10. 8. 1946 st. 314 
Procházka Zbyněk, č. p. 216, 78357 Tršice; 1. 4. 1987 1/2 
Procházková Olga, č. p. 216, 78357 Tršice; 13. 9. 1957 1/2 

st. 318, 768 

Nechvátal Karel Ing. (6. 1. 1968) A Nechvátalová Barbora Ing. (6. 2. 1971), č. p. 217, 78357 Tršice 767/2,  st. 317 
Kudela Pavel, DiS., č. p. 218, 78357 Tršice; 12. 3. 1967 st. 316 
Kadlecová Helena Mgr., č. p. 219, 78357 Tršice; 11. 8. 1970 763/2, st. 313 
SJM Hikl Jaroslav (23. 10. 1978) a Hiklová Lucie (10. 4. 1982), č. p. 33, 75127 Zábeštní Lhota st. 312 
Kvapilová Diana, č. p. 221, 78357 Tršice; 13. 6. 1971 st. 273 
Kovářová Alena, Javoříčská 660/3, 77900 Olomouc; 4. 9. 1952  st. 358, 760/10 
Dostálová Monika, č. p. 282, 78357 Tršice; 21. 1. 1991 1/8 
Grégr Milan, č. p. 282, 78357 Tršice; 2. 4. 1976     1/4 
Kováček Pavel, č. p. 282, 78357 Tršice; 6. 3. 1981    1/8 
SJM Švec Radek (3. 1. 1969)  a Švecová Drahomíra (7. 3. 1968), č. p. 282, 78357 Tršice 

st. 393 
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účastník / vlastník pozemku Parcela číslo 

Zelinka Tomáš, č. p. 282, 78357 Tršice; 1. 1. 1991    1/4 

Sýkora Miroslav (2. 9. 1985) a Sýkorová Barbora Mgr. DiS. (15. 6. 1984), č. p. 277, 78357 Tršice 760/11 
Grolich Jakub, č. p. 278, 78357 Tršice; 1. 5. 1991 760/13,  st. 366 
SJM Dvořák Jiří (13. 5. 1956) a Dvořáková Hana (25. 10. 1956), č. p. 279, 78357 Tršice1/2 
Spáčilová Danuše Ing., Václavská 2068/14, Nové Město, 12000 Praha 2; 29. 3. 1958 1/4 
Spáčilová Vlasta, č. p. 279, 78357 Tršice; 30. 6. 1937 1/4 

st. 367 

Koutný Jiří, č. p. 283, 78357 Tršice; 2. 3. 1964 st. 394 
Mahdal Milan Mgr., č. p. 284, 78357 Tršice; 25. 10. 1965 st. 395 
Motloch Miroslav, Těšínská 285, 73934 Šenov; 15. 9. 1972 st. 396 
Špunar Petr, č. p. 288, 78357 Tršice; 11. 11. 1974  st. 400, 758/4 
Nekoksová Ilona, č. p. 289, 78357 Tršice; 17. 8. 1960 st. 399 758/3 
Drajsajtlová Alena, č. p. 287, 78357 Tršice; 27. 4. 1983 st. 398 
Kováčková Eva, č. p. 286, 78357 Tršice; 18. 1. 1981 st. 397 
Adámková Táňa, Wolkerova 72/26b, Nová Ulice, 77900 Olomouc; 10. 6. 1986     1/6 
Moskalík Antonín JUDr., Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc; 9. 4. 1950  4/6 
Moskalík Ondřej, Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc; 4. 1. 1988    1/6 

st. 368 

Nucová Marcela, č. p. 281, 78357 Tršice; 17. 3. 1965 st. 369 
SJM Hořín Viktor Ing. (4. 11. 1960) A Hořínová Silvie (22. 9. 1963), č. p. 326, 78357 Tršice 117/5 
Ulica Petr, č. p. 310, 78357 Tršice; 23. 12. 1987  117/7 
Březovský Václav, Tyršova 15/10, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov; 9. 1. 1963  117/9 
SJM Svrček Libor (13. 4. 1961) a Svrčková Lenka (22. 2. 1964), č. p. 230, 78357 Tršice st. 285 
Pospíšil Adam, č. p. 121, 78357 Tršice; 18. 9. 1973 742/2 
Pravcová Petra, Štefánikova 2592, 76001 Zlín; 5. 12. 1978 742/1,  st. 294 
Havlisová Miluše, č. p. 210, 78357 Tršice; 23. 6. 1961 st. 295 
Dočkal Josef, č. p. 211, 78357 Tršice; 8. 3. 1956  st. 296 
Dočkal Pavel, č. p. 212, 78357 Tršice; 12. 3. 1968 st. 297 
Dvořák Radek, č. p. 213, 78357 Tršice; 7. 1. 1978 st. 298 
Talandová Zdeňka, č. p. 214, 78357 Tršice; 3. 5. 1950 st. 299 
Kašpar Evžen, č. p. 215, 78357 Tršice; 30. 7. 1980 st. 300 
Rozsíval Jiří Ing., č. p. 231, 78357 Tršice; 8. 8. 1957 st. 301 
Roupcová Vlasta Ing., Jílová 168/41, Štýřice, 63900 Brno; 21. 3. 1956 7/8 
Wernerová Dagmar, č. p. 224, 78357 Tršice; 20. 4. 1965 1/8 

st. 302 

Janošíková Alena, č. p. 258, 78357 Tršice; 25. 4. 1959  st. 281 
Brožová Jana, č. p. 251, 78357 Tršice; 2. 1. 1963 st. 310 
Halata Jiří Mgr., Pavelčákova 9/5, 77900 Olomouc; 2. 11. 1964 st. 309 
Krajíčková Jitka, č. p. 16, 79814 Olšany u Prostějova; 10. 4. 1965 
Křupková Dagmar, č. p. 73, 78322 Olbramice; 16. 2. 1964 

st. 278 

Bohatá Monika, č. p. 248, 78357 Tršice; 24. 6. 1969 st. 308 
SJM Brlík Jan (2. 6. 1982) a Brlíková Kováčová Kateřina (3. 7. 1979), č. p. 245, 78357 Tršice st. 276 
SJM Grégr Josef (20. 8. 1948) a Grégrová Olga (19. 1. 1951), č. p. 244, 78357 Tršice st. 275 
Lipner Jan, č. p. 243, 78357 Tršice; 3. 11. 1977  st. 307 
Řezníček Milan, DiS., č. p. 242, 78357 Tršice; 28. 12. 1977 st. 306 
SJM Macháč Marek (1. 4. 1971) a Macháčová Alena (11. 9. 1977), č. p. 238, 78357 Tršice st. 305 
Kaman Jan (22. 4. 1985) a Kamanová Iveta (20. 3. 1991), U Zahrádek 450/1, Slavonín, 78301 
Olomouc 

st. 304 

Popp Libor Ing., č. p. 318, 78357 Tršice; 21. 4. 1961   1/2 
Poppová Zdeňka, č. p. 318, 78357 Tršice; 10. 2. 1963 1/2 

st. 303 769/19 

SJM Johannes Vladimír (18. 12. 1954)  
a Johannesová Marie (6. 10. 1957), č. p. 317, 78357 Tršice 

769/18 

SJM Polák Antonín (22. 10. 1950) a Poláková Alena (12. 10. 1952), č. p. 316, 78357 Tršice 769/17 
Aridzis Andrej, č. p. 196, 78357 Tršice; 27. 4. 1977   1/2 
Aridzisová Miroslava, č. p. 290, 78357 Tršice; 13. 3. 1947   1/2 

st. 252 

Venclík Martin, č. p. 180, 78357 Tršice; 27. 10. 1969 1/2 
Venclíková Jitka, č. p. 180, 78357 Tršice; 29. 7. 1970 1/2 

st. 245 

Fridrichová Radka, č. p. 179, 78357 Tršice; 5. 9. 1981 st. 244 
Bém Mojmír, nábř. Protifašistických bojov. 414/26, Přerov I-Město, 75002 Přerov; 30. 7. 1956 st. 243/1 
Míšová Zdenka, č. p. 34, 78357 Tršice; 9. 11. 1939 st. 160/1 
Březovský Jan, č. p. 94, 78357 Tršice; 25. 1. 1978 st. 162 
SJMKorič Michal (12. 12. 1984) a Koričová Michaela Mgr. (1. 1. 1988),č. p. 99, 78357 Tršice st. 163/1 
Šíbl Miroslav, č. p. 267, 78357 Tršice; 1. 10. 1961  st. 163/2 
Medvedíková Lenka Ing., Na Letné 443/29, Lazce, 77900 Olomouc; 2. 4. 1970 st. 164, 773 
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účastník / vlastník pozemku Parcela číslo 

Bilík Pavel, č. p. 246, 78357 Tršice; 15. 8. 1973    1/2 
Bilíková Anna, č. p. 246, 78357 Tršice; 23. 7. 1948   1/2 

st. 277 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc 

1238, 1241/1 1239/1 

 
- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci sítí technické, či dopravní infrastruktury:  

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
- Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3  
- Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50 
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc 
 

- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníky sousedních pozemků, neboť jejich práva 
k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Těmto účastníkům 
budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.   
Pozemkové parcely: 
769/7, 769/12, 769/14, 769/11, 769/10, 769/9, 769/6, 769/5, 769/4, 769/3, 769/2, 769/17, 
772, 769/15, 769/1, 726/35, 537/1, 733/7, 733/5, 733/2, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 1298, 126/1, 124/4, 770, 771/1, 771/2, 776, 1301, 778/2, 133/4, 133/3, 133/2, 750/82, 
750/100, 118, 15, 750/49, 750/52, 750/80, 750/81, 750/31, 111/1, 107/1, 106/1, 757/2, 757/4, 
757/5, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 760/6, 760/7, 760/1, 760/5, 760/4, 760/3, 761/3, 1363, 
762/1, 763/1, 766, 767/1, 768, 764/3, 764/2, 764/2, 765/1, 497/1, 497/13, 496/2, 1238, 762/3, 
761/2, 96/2, 98/2 ,101, 103/1, 104/1, 1239/1, 1553, 160, 157/1, 97/2, 97/1, 98/1, 97/1, 93, 
88/1, 88/3, 92/1 
Stavební parcely:  
st.124/1, st.160/1, st.118/2, st.124/2, st.123/1, st.121, st.120, st.114, st.112, st.108, st.306, 
st.518, st.143, st.108, st.95, st.347. 
 

Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich 
práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být umístěním stavby dotčeny.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly 
zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné 
námitky ani připomínky. 
 

Žadatel k žádosti stavebnímu úřadu předložil: 
- dokumentace k umístění stavby s technickým popisem záměru, příslušnými výkresy a doklady 
- plnou moc mezi zmocnitelem ČEZ Distribuce, a.s. a zmocněncem ELPREMONT 

elektromontáže spol. s r.o. 
- výpis z katastru nemovitostí  
- kopie katastrální mapy 
- plán kontrolních prohlídek stavby 
- smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi ČEZ, Distribuce, a.s. a vlastníky pozemků 

na kterých bude stavba provedena 
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřené mezi 

ČEZ, Distribuce, a.s. a vlastníky pozemků na kterých bude stavba provedena  
- oznámení o provedení prací 
- závazné stanovisko Magistrátu  města Olomouce – odboru  životního prostředí, ze dne 5. 12. 

2018 pod č.j.: SMOL/297363/2018/OZP/PKZ/Pri 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – územní odbor 

Olomouc ze dne 18. 4. 2018 pod č.j.: HSOL-1991-2/2016 
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- Magistrát města Olomouce,  odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních 
komunikací pod č.j.: SMOL/305013/2018/OS /PK/Urb ze dne 13. 12. 2018 – Rozhodnutí          
o zvláštním užívání silnic 

- závazné stanovisko ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany  
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení odbor ochrany 
územních zájmů Brno, pod  sp. zn.: 83353/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 22.5. 2018 

- vyjádření Obce Tršice k umístění stavby - ze dne 20.  4. 2018, č.j. 441/2018 -St 
- sdělení k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 9. 5. 2018,               

zn.: 0100920402 
- Grid Services, spol. s r.o. - zn.: 5001718497 ze dne 15. 5. 2018 – stanovisko k povolení 

stavby 
- vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací, CETIN a.s., ze dne 17. 5. 2018,        

zn.: 607239/18 
      -   Telco Pro Services, a.s.,-  zn. 0200749628 ze dne 9. 5. 2018 - sdělení o existenci  
           komunikačního vedení  
       -  Správa silnic Olomouckého kraje,p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc – stanovisko ke stavbě  
          ze dne 31. 5. 2018, pod zn.: SSOK-OL 10045/2018 Šk 

 

V území, kde se stavba umisťuje, je vydán Územní plán obce Tršice a jejich místních částí, který  
byl schválen usnesením zastupitelstvem obce Tršice č. 188/02 dne 30.10. 2002. 
Tento plán má tři změny: - 1. a 2. Změny byly schváleny usnesením zastupitelstva obce Tršice č. 
265/06 dne 10. 10. 2006 a 3. změna byla schválena opatřením obecné povahy obce Tršice č. 1/2009  
dne 21. 10. 2009.    
 
Podmínky pro realizaci stavby byly stanoveny především z hlediska její komplexnosti, plynulosti          
a ochrany veřejných zájmů. 
Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu obce Tršice. Závazná 
regulativa územního plánu obce Tršice umístění této stavby nevylučují. 
Předmětná lokalita není zahrnuta do chráněné krajinné oblasti a nejsou zde vyhlášena žádná pásma 
hygienické ochrany ani vymezena biocentra či biokoridory.   
 

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad dospěl k závěru, 
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva 
a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

 

Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku. 
 

Stavba předmětného vedení a přípojky spadají pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) 
bod 5. a 10. stavebního zákona, to je distribuční soustava v elektroenergetice a energetické přípojky 
a  

nevyžaduje stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 
 
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. 
Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad           
na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele o tom,                 
že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 
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Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,           
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí.  

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.  

U rozhodnutí, které je doručováno úřední deskou, se rozhodnutí považuje za doručené patnáctým 
dnem po vyvěšení na úřední desce a lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího                 
po doručení. 
 

Odvolání se předkládá ke Krajskému úřadu Olomouckému kraje, odboru strategického rozvoje 
kraje, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc a to prostřednictvím Obecního úřadu Tršice, stavebního 
úřadu, 783 57 Tršice (§ 86 odst. 1 správního řádu). 

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. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 
 

 Ing. Vladimír Kubisa                                    
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 
Přílohy pro žadatele:  
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřené záznamem o nabytí právní moci spolu s ověřenou projektovou 
dokumentací 
 
Doručí se: 
1. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), doručí se DS:  
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 v zastoupení ELPREMONT   
  elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891  
2. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b):  
- Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50  
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), doručí se doporučeně / DS:  

Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice 
Tylich Jiří, č. p. 255, 78357 Tršice  
Zdařil Ivo, Rožňavská 622/9, Nové Sady, 77900 Olomouc  
Ulrichová Milada, U Zámečku 73, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 
Vybíral Břetislav, Fišova 420/24, Černá Pole, 60200 Brno  
Vybíralová Milada, č. p. 223, 78357 Tršice 
Staněk Jaroslav, č. p. 344, 78357 Tršice 
Staňková Renáta, č. p. 344, 78357 Tršice 
Valášek Josef, Střední novosadská 95/33, Nové Sady, 77900 Olomouc 
„SCHEMAX, s.r.o.“, č. p. 48, 78357 Tršice- doručí se DS 
Gregorová Hana, č. p. 199, 78357 Tršice 
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Vachler Milan, č. p. 47, 78357 Tršice 
Ulicová Pavlína, č. p. 46, 78357 Tršice 
Římskokatolická farnost Tršice, č. p. 45, 78357 Tršice 
Drápal Vladimír, kpt. Jaroše 5327/27, Třebovice, 72200 Ostrava 
Palička Lubomír, č. p. 44, 78357 Tršice 
Staňková Irena, č. p. 152, 78357 Tršice 
Karas Bedřich, č. p. 262, 78357 Tršice 
Šímová Marta, č. p. 261, 78357 Tršice 
Procházka Zbyněk, č. p. 216, 78357 Tršice 
Procházková Olga, č. p. 216, 78357 Tršice 

Nechvátal Karel Ing. , č. p. 217, 78357 Tršice 
Nechvátalová Barbora Ing., č. p. 217, 478357 Tršice 

Kudela Pavel, DiS., č. p. 218, 78357 Tršice 
Kadlecová Helena Mgr., č. p. 219, 78357 Tršice 
Hikl Jaroslav,  č. p. 33, 75127 Zábeštní Lhota 
Hiklová Lucie, č. p. 33, 75127 Zábeštní Lhota 
Kvapilová Diana, č. p. 221, 78357 Tršice 
Kovářová Alena, Javoříčská 660/3, 77900 Olomouc 
Dostálová Monika, č. p. 282, 78357 Tršice 
Grégr Milan, č. p. 282, 78357 Tršice 
Kováček Pavel, č. p. 282, 78357 Tršice,  
Švec Radek , č. p. 282, 78357 Tršice 
Švecová Drahomíra, č. p. 282, 78357 Tršice  
Zelinka Tomáš, č. p. 282, 78357 Tršice 
Sýkora Miroslav,  č. p. 277, 78357 Tršice 
Sýkorová Barbora Mgr. DiS., č. p. 277, 78357 Tršice 
Grolich Jakub, č. p. 278, 78357 Tršice 
Dvořák Jiří, č. p. 279, 78357 Tršice  
Dvořáková Hana, č. p. 279, 78357 Tršice  
Spáčilová Danuše Ing., Václavská 2068/14, Nové Město, 12000 Praha 2 
Spáčilová Vlasta, č. p. 279, 78357 Tršice 
Koutný Jiří, č. p. 283, 78357 Tršice 

Mahdal Milan Mgr., č. p. 284, 78357 Tršice 

Motloch Miroslav, Těšínská 285, 73934 Šenov 

Špunar Petr, č. p. 288, 78357 Tršice  

Nekoksová Ilona, č. p. 289, 78357 Tršice 

Drajsajtlová Alena, č. p. 287, 78357 Tršice 

Kováčková Eva, č. p. 286, 78357 Tršice 
Adámková Táňa, Wolkerova 72/26b, Nová Ulice, 77900 Olomouc 
Moskalík Antonín JUDr., Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc 
Moskalík Ondřej, Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc 
Nucová Marcela, č. p. 281, 78357 Tršice 
Hořín Viktor Ing., č. p. 326, 78357 Tršice 
Hořínová Silvie, č. p. 326, 78357 Tršice 
Ulica Petr, č. p. 310, 78357 Tršice 

Březovský Václav, Tyršova 15/10, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov 
Svrček Libor, č. p. 230, 78357 Tršice 
Svrčková Lenka, č. p. 230, 78357 Tršice 
Pospíšil Adam, č. p. 121, 78357 Tršice 

Pravcová Petra, Štefánikova 2592, 76001 Zlín 
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Havlisová Miluše, č. p. 210, 78357 Tršice 

Dočkal Josef, č. p. 211, 78357 Tršice  

Dočkal Pavel, č. p. 212, 78357 Tršice 

Dvořák Radek, č. p. 213, 78357 Tršice 

Talandová Zdeňka, č. p. 214, 78357 Tršice 

Kašpar Evžen, č. p. 215, 78357 Tršice 

Rozsíval Jiří Ing., č. p. 231, 78357 Tršice 
Roupcová Vlasta Ing., Jílová 168/41, Štýřice, 63900 Brno 
Wernerová Dagmar, č. p. 224, 78357 Tršice 
Janošíková Alena, č. p. 258, 78357 Tršice  

Brožová Jana, č. p. 251, 78357 Tršice 

Halata Jiří Mgr., Pavelčákova 9/5, 77900 Olomouc 
Krajíčková Jitka, č. p. 16, 79814 Olšany u Prostějova 
Křupková Dagmar, č. p. 73, 78322 Olbramice 
Bohatá Monika, č. p. 248, 78357 Tršice 
Brlík Jan, , č. p. 245, 78357 Tršice 
Brlíková Kováčová Kateřina, č. p. 245, 78357 Tršice 
Grégr Josef,  č. p. 244, 78357 Tršice 
Grégrová Olga, č. p. 244, 78357 Tršice 
Lipner Jan, č. p. 243, 78357 Tršice  

Řezníček Milan, DiS., č. p. 242, 78357 Tršice 
Macháč Marek, č. p. 238, 78357 Tršice 
Macháčová Alena, č. p. 238, 78357 Tršice 
Kaman Jan, U Zahrádek 450/1, Slavonín, 78301 Olomouc  
Kamanová Iveta, U Zahrádek 450/1, Slavonín, 78301 Olomouc 
Popp Libor Ing., č. p. 318, 78357 Tršice 
Poppová Zdeňka, č. p. 318, 78357 Tršice 
Johannes Vladimír, , č. p. 317, 78357 Tršice 
Johannesová Marie, č. p. 317, 78357 Tršice 
Polák Antonín, č. p. 316, 78357 Tršice  
Poláková Alena, č. p. 316, 78357 Tršice 
Aridzis Andrej, č. p. 196, 78357 Tršice 
Aridzisová Miroslava, č. p. 290, 78357 Tršice 
Venclík Martin, č. p. 180, 78357 Tršice 
Venclíková Jitka, č. p. 180, 78357 Tršice 
Fridrichová Radka, č. p. 179, 78357 Tršice 

Bém Mojmír, nábř. Protifašistických bojov. 414/26, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Míšová Zdenka, č. p. 34, 78357 Tršice 

Březovský Jan, č. p. 94, 78357 Tršice 
Korič Michal,  č. p. 99, 78357 Tršice  
Koričová Michaela Mgr., č. p. 99, 78357 Tršice 
Šíbl Miroslav, č. p. 267, 78357 Tršice 

Medvedíková Lenka Ing., Na Letné 443/29, Lazce, 77900 Olomouc 
Bilík Pavel, č. p. 246, 78357 Tršice 
Bilíková Anna, č. p. 246, 78357 Tršice 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc - doručit  DS 
 

4. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sítí, doručí se DS:  
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
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- Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3  
- Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50 
-  Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
5. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sousedních pozemků – doručí se veřejnou 

vyhláškou na úřední a elektronické desce Obce Tršice:  
- Pozemkové parcely: 

769/7, 769/12, 769/14, 769/11, 769/10, 769/9, 769/6, 769/5, 769/4, 769/3, 769/2, 769/17, 
772, 769/15, 769/1, 726/35, 537/1, 733/7, 733/5, 733/2, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 1298, 126/1, 124/4, 770, 771/1, 771/2, 776, 1301, 778/2, 133/4, 133/3, 133/2, 750/82, 
750/100, 118, 15, 750/49, 750/52, 750/80, 750/81, 750/31, 111/1, 107/1, 106/1, 757/2, 757/4, 
757/5, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 760/6, 760/7, 760/1, 760/5, 760/4, 760/3, 761/3, 1363, 
762/1, 763/1, 766, 767/1, 768, 764/3, 764/2, 764/2, 765/1, 497/1, 497/13, 496/2, 1238, 762/3, 
761/2, 96/2, 98/2 ,101, 103/1, 104/1, 1239/1, 1553, 160, 157/1, 97/2, 97/1, 98/1, 97/1, 93, 
88/1, 88/3, 92/1. 

- Stavební parcely:  
st.124/1, st.160/1, st.118/2, st.124/2, st.123/1, st.121, st.120, st.114, st.112, st.108, st.306, 
st.518, st.143, st.108, st.95, st.347.  

6. Dotčené orgány, doručí se DS:  
- Magistrát  města Olomouce, odbor  životního prostředí, 
- Magistrát města Olomouce,  odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních    
  komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc  
- Min. obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů   
  nemovité infrastruktury, oddělení odbor ochrany územních zájmů Brno 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – územní odbor Olomouc,  
- Obecní úřad Tršice, ochrana přírody a krajiny, komunikace, 783 57 Tršice 50  
7. Na vědomí:  
- Spisovna  
- Spis - ÚR 
- Účtárna 
 
Toto rozhodnutí je účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno 
v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a musí tak být 
vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na:  
a)   úřední desce Obecního úřadu Tršice:  

 
Vyvěšeno dne: …………….  2019                                                     Sejmuto dne: …………..  2019 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z úřední desky Obecního 
úřadu Tršice. 
 
b) elektronické desce Obecního úřadu Tršice:  

 
Vyvěšeno dne: …………….  2019                                                     Sejmuto dne: …………..  2019 
  
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z elektronické desky 
Obecního úřadu Tršice. 
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Za vydání územního rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:  
- umístění kabelového vedení: pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši     20 000,- Kč 
- umístění elektr. přípojek: pol. 17 odst. 1 písm. c) ve výši          500,- Kč 
- celkem                                           20 500,- Kč   
 
Správní poplatek může být uhrazen v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Tršicích, přiloženou 
poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní na účet č. 1801708329/0800 vedený u České 
spořitelny a.s., var. symbol 2261361ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. 
 

 
Správní poplatek byl uhrazen dne: ………………, způsob úhrady: ………………………………… 
 
 


