Úřad městyse Dřevohostice
stavební úřad
Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice
Telefon : 581 297 917
E-mail : su@drevohostice.cz
Vyřizuje: Věra Obkráčilová
Dřevohostice, dne 7.7.2020

Spis. zn.: 57/20-Ob
Č.j.: MeDr-1265/20/VO

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

(doručování veřejnou vyhláškou)

Výroková část:
Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 16.4.2020 podal
Obec Nahošovice, IČO 00636401, Nahošovice 39, 751 14 Dřevohostice,
kterého zastupuje Ing. Jaromír Hašl, IČO 42773750, nar. 7.10.1960, Lipová 71, 751 14
Dřevohostice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Kabelizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu Nahošovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2/1 (ostatní plocha), parc. č. 58/1 (ostatní plocha), parc. č. 59
(ostatní plocha), parc. č. 98 (ostatní plocha), parc. č. 99/1 (ostatní plocha), parc. č. 100/2 (vodní plocha),
parc. č. 102 (ostatní plocha), parc. č. 110 (ostatní plocha), parc. č. 156/1 (ostatní plocha), parc. č. 157/3
(zahrada), parc. č. 158/3 (zahrada), parc. č. 171/2 (ostatní plocha), parc. č. 214/1 (ostatní plocha), parc. č.
215/2 (ostatní plocha), parc. č. 252/1 (ostatní plocha), parc. č. 252/2 (ostatní plocha), parc. č. 292/1
(ostatní plocha), parc. č. 292/2 (ostatní plocha), parc. č. 292/4 (ostatní plocha), parc. č. 292/5 (ostatní
plocha), parc. č. 292/11 (ostatní plocha), parc. č. 292/12 (ostatní plocha), parc. č. 292/13 (ostatní plocha),
parc. č. 292/14 (ostatní plocha), parc. č. 311/1 (zahrada) v katastrálním území Nahošovice.
Druh a účel umisťované stavby:
- Vybudování přeložky stávajícího veřejného osvětlení, místního rozhlasu a přípravné práce pro
uložení optického kabelu. Stavba navazuje a je koordinována se stavbou rekonstrukce distribučního
vedení NN v majetku ČEZ. Rekonstrukce distribuční dítě i kabelizace veřejného osvětlení, místního
rozhlasu i přípravných prací pro uložení optického kabelu bude provedena na celém území obce
Nahošovice. Kabeláž rozhlasu a optického kabelu bude vedena souběžně s kabely veřejného osvětlení
v protlacích ve společných chráničkách. Demontáž stávajícího veřejného osvětlení a místního
rozhlasu bude provedena spolu s demontáží nadzemního vedení ČEZ. Veřejné osvětlení, místní
rozhlas i optický kabel budou umístěny podél místních komunikací a podél silnice ozn. III/43716 a
III/43717 včetně překopů a protlaků.
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Stávající odběrné místo na budově obecního úřadu sloužící pro společné měření spotřeby veřejného
osvětlení bude odpojeno a zrušeno. Nové odběrové místo bude zřízeno samostatně pro veřejné
osvětlení, situováno bude u křižovatky s točnou v platovém pilíři s rozvaděčem.
Průchod kabelů pod komunikací č. III/43716 a III/63717 bude proveden protlakem v hloubce 120 cm
pod úrovní stávající vozovky. Ve volném terénu a v chodníku bude kabel uložen v kabelové rýze 35 x
60 cm v chráničce. Ve zpevněných plochách, pod vjezdy do objektů a v překopech místních
komunikací bude kabel uložen rovněž v chráničce v rýze 50 x 100 cm.
V trase bude nově instalováno 43 kusů ocelových stožárů výšky 7-8 m s výložníkem 0,5 m se
silničními svítidly LED 25-40W. Délka kabelové trasy veřejného osvětlení a místního rozhlasu je
1900 m. Na stávajících stožárech, kde nedojde k novému kabelovému připojení budou vyměněna
výbojková svítidla za svítidla se zdroji LED.
V trase veřejného osvětlení a ČEZ bude v souběhu připoložena páteřní chránička pro budoucí
položení optického kabelu. V trase budou instalovány plastové šachty pro protahování a odbočování
ke konečným uživatelům. Šachty budou umístěny do zatravněných ploch 20 cm pod povrch, kde
nelze provést budou uloženy pod dlažbu chodníku.
Před zahájením zemních prací je nutno ověřit polohu stávajícího podzemního vedení. Zahájení
stavby je nutno oznámit vlastníkům dotčených sítí a majitelům pozemků a objektů. Před
záhozem kabelových rýh vedení NN je nutno vyrozumět správce dotčených inženýrských sítí
k provedení kontroly provedených prací.
Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce Nahošovice. Parcely dotčené stavebním
záměrem jsou vymezeny územním plánem jako plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy
občanské vybavenosti, ve kterých je přípustné využití pro související technickou infrastrukturu.

Umístění stavby na pozemku:
Dle projektové dokumentace zpracované ing. Jaromír Hašl, Lipová z 9/2019
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracoval ing. Jaromír
Hašl, Lipová z 9/2019 ověřené v tomto řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození
sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb,
komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního
stavu na náklad investora.
4. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi geodetické práce
na stavbě zajistit v plném rozsahu kvalifikovanými pracovníky.
5. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení
jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek ze
všech doložených vyjádření správců inženýrských sítí. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je
nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
6. Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi nutno dodržet normu prostorového uspořádání sítí
technického vybavení ČSN 736005. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1 m od zařízení a
příslušenství inženýrských sítí mohou být prováděny pouze ručně.
7. Stavba je situována v území s předpokládanými archeologickými nálezy, stavebník musí dodržovat
povinnosti vyplývající z § 22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Stavebník je povinen
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písemně ohlásit termín zahájení zemních prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno,
v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického průzkumu
na dotčeném území.
Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061.
Stavba nebude zasahovat do kořenové zóny stávajících stromů. Výkop v blízkosti dřevin musí být
proveden zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny byly alespoň 2,5m od vedení a aby nebyly
v rozporu s uvažovaným ochranným pásmem vedení.
Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo
srážkovými vodami.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby a na stavbě nesmí být
skladován volně odplavitelný materiál. Po ukončení stavby bude veškerý zbylý materiál potřebný pro
výstavbu odklizen. Materiál nesmí být ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku.
Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
Mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, po pracovní době musí být odstaveny
na zpevněné ploše a zajištěny proti úniku a úkapům ropných látek.
Po celou dobu výstavby bude dbáno na maximální omezení hluku a prašnosti stavby. Práce budou
organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení
výkopů proti pádu osob.
Pokud si stavební práce vyžádají omezení silničního provozu (i jen částečné), musí být dopravní
značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPr v Přerově.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a termín dokončení stavby.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výsledku výběrového
řízení a písemně oznámen před zahájením stavby stavebnímu úřadu.
Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122). Souhlas vydá na žádost
stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník zajistí, aby byly před podáním žádosti o kolaudační
souhlas provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy včetně
geometrického zaměření skutečného provedení stavby.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GridServices ze dne 21.11.2019 zn.
5002029952
Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce uvedené ve stanovisku ze dne 13.1.2020 zn.
1107312706
Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb.,
příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím
následkem nedošlo k jeho poškození.
Během stavby bude respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení 22kV VN, které dle zákona č.
458/2000 Sb. §46 činí 7 metrů od krajního vodiče a tak i ochranného pásma elektrické stanice
22/0,4kV. Minimální vzdálenost od nadzemního vedení VN, NN dle PNE 33 3301, PNE 33 3302 a
ČSN EN 50 423-1. Při stavební činnosti nebudou odkryty základy stožáru nadzemního vedení bez
jeho zajištění z důvodu narušení jeho statiky.
Bude respektováno ochranné pásmo kabelového vedení, které dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 činí 1
metr od tohoto kabelu. Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména
dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1-2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52
a PNE 33 3302.
Při křížení a souběhu s elektrickou stanicí 22/0,4kW nutno dodržet minimální vzdálenost kabelu
osvětlení a rozhlasu 1,5 m od elektrické stanice 22/0,4kW a minimální vzdálenost 3 metry od
umístění rozbočovací šachty. Základ stožáru veřejného osvětlení a rozbočovací šachty umístit
v minimální vzdálenosti 0,5 m od kabelového vedení 0,4 kV NN.
Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a
respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení DS.
Budou dodrženy všeobecné podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení, nadzemních
vedení a činností u OP elektrických stanic uvedené ve vyjádření.
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Základy stožárů VO budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od kabelového vedení 0,4 kV
NN.
21. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktur a.s.
uvedené ve vyjádření ze dne 4.11.2019 zn. 796773/19
- Dodržení příslušené normy pro křížení sítí. Křížení kabelů tel. Sítě a nn musí být provedeno
v chráničce s tím, že kabel nn bude uložen pod vedením CETINu. Do společné trasy k tel. Sítím
nesmí být uloženy žádné zemnící prvky. Musí být dodržena souběžná vzdálenost obou sítí nejméně
0,5 m. V případě menší souběhové vzdálenosti je nutné vždy umístit kabely nn do příslušené platové
chráničky, případně provést další mechanické oddělení obou sítí betonovým překladem, vloženým
mezi obě sítě. V místě, kde budou usazovány sloupy nn požadujeme tyto sloupy usadit tak, aby byly
min. 0, m od trasy SEK.
- Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK uvedené ve vyjádření
22. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje uvedené ve stanovisku ze dne 4.2.2020
zn. SSOK-JH-2889/2020
a) Umístění kabelů NN v silnici III/43716 bude protlaky v km 0,933; 1,116 sil. staničení, v silnici
III/43717 (parc.č. 252/1) protlaky v km. 0,057; 0,219. Poslední křížení, pokud nepůjde provést
protlakem (dle podkladů PD ČEZ) lze provést překopem vzhledem ke koncové části komunikace.
Chráničky budou vyvedeny mimo silniční těleso min. 1 m za obrubu či okraj silnice a budou
uloženy v min. hloubce chráničky 1,2 m pod celou šířkou nivelety vozovky. Zápichové jámy
budou provedeny zásadně mimo silniční těleso min. 1m od obrubníku. Před záhozem
zápachových jam vyzvat ke kontrole hloubky krytí nad protlakem (p. Kolářová – 733 696 801)
b) Investor i zhotovitel VO odpovídá za uložení v uvedených hloubkách. Došlo-li by při
rekonstrukci silnice ke kolizi s uloženým vedením VO a k případnému požadavku jejich
přeložky, provede přeložku investor VO na své náklady. Hloubky krytí a umístění chráničky
v silničním tělese budou zhotovitelem nafoceny a zaslány elektronicky na email:
kolarova@ssok.cz
c) Nižší krytí nebude ze strany SSOK akceptováno. V případě nižšího krytí chráničky než 1,2 m
provede investor inženýrské sítě v rámci rekonstrukce či opravy komunikace případnou přeložku
sítě na své náklady.
d) Podélně v chodnících nebo zelném pásu u komunikace budou kabely umístěny ve vzdálenosti dle
kabeláže ČEZ min. 0,5 m od obruby či zpevněného okraje, v prostorově stísněných poměrech
výjimečně 0,3 m od obrubníku.
e) Den zahájení prací bude oznámen na e-mail: kolarova@ssok.cz. Před zahájením prací
v krajské komunikaci bude sepsán mezi investorem a SSOK zápis o předání silničního tělesa. Po
dokončení stavby na komunikaci vyzve investor (případně zhotovitel) SSOK k závěrečné
kontrole silnice. Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření stavby s kótami od okolních
nemovitostí, kopie stavebních deníků, protokoly o provedených statických zkouškách a bude
sepsán konečný předávací protokol.
f) Po dobu realizace celé stavby je třeba výkop řádně označit a udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu. Prováděcí firma odpovídá po celou dobu realizace stavby a
zásahu do tělesa za toto řádné označení a veškeré případné škody vzniklé v souvislosti
s překopem vozovky (od rozkopávky po uvedení do původního stavu a dále po celou záruční
dobu).
g) Všeobecně pro stavební práce v silničních tělesech platí, že stavebními pracemi nedojde
k poškození či zrušení silničního příslušenství (dopr. značky apod.), sil. odvodňovacích zařízení,
v opačném případě provede investor (zhotovitel) znovuobnovení na vlastní náklady tak, aby bylo
plně funkční. Nebudou prováděny sondy s výkopy v živičné části krajských komunikací ( sondy
pro odkrytí IS)
h) Jestliže je v daném úseku plánovaných výkopů či zápichových jam protlaku stávající svislé
dopravní značení či jiné silniční zařízení, musí být toto zachováno. V případě přemístění SDZ (z
důvodu stavby) musí být takováto změna odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena
stavebníkem na jeho náklady.
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i)

Stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv
znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být prováděcí firmou
neprodleně odstraněno.

j)

Po celou záruční dobu 60 měsíců, (jejíž počátek bude uveden v předávacím protokolu) bude
investor průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění případných závad vzniklých poklesem
nebo zvednutím vozovky či terénu silničních pozemků a uhrazovat následné škody, které by
vznikly v důsledku těchto závad na výše jmenovaných komunikacích.

k) Výkopové práce v krajské silnici nebudou prováděny v době od 1.11. do 31.3. žádného roku
realizace. Pokud by stavební práce započaté stavby procházely zimním obdobím, musí být
veškeré překopy na zimu provizorně zapraveny dle ujednání s SSOK.
l)

V případě jakékoliv změny stavby oproti předložené PD je nutné projednání s SSOK.

m) Po skončení stavby bude úsek silnic vyčištěn a bude přizván zástupce SSOK ke kontrole
silničního tělesa. Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření trasy kabelů na pozemcích Ol.
Kraje na podkladu katastrální mapy s uvedením hloubek krytí na každé straně komunikace, na
základě kterého bude sepsán předávací protokol.
23. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č. 386/2019 odboru evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova o zvláštním užívání pozemních komunikací ze dne
9.12.2019 vydaného pod spis. zn. MMPr/274101/2019/DS/RA
- Stavbou nesmí být ohrožena stabilita silničního tělesa, jeho odvodňovací zařízení a silniční vybavení.
V jejím důsledku nesmí majetkovému správci dotčené komunikace, tj. SSOK SÚ JIH vzniknout
žádné závazky a výdaje.
- Ukládání inženýrských sítí do silničního pozemku bude prováděno v souladu s platnými ČSN
-

V případě poškození vodorovného dopravního značení provede investor (zhotovitel) jeho
znovuobnovení na vlastní náklady.

-

Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci
podzemních zařízení v místě uložení vedení a za dodržení bezpečnostních předpisů a platných norem.
Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné provést vytýčení dotčených
podzemních vedení.

-

Na základě ustanovení §25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů požádá zhotovitel (investor) nejméně 30 dní před zahájením
stavby Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného
živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad o vydání povolení k provádění
stavebních prací, které musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V případě narušení
živičných povrchů je nutno doložit doklad o zajištění zapravení výkopu odbornou firmou.

24. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,
Oddělení vodního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Přerova ze dne 17.3.2020 vydaného
pod spis. zn. 2020/056754/STAV/ZEM/Ta
-

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod ani
k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména ropnými látkami.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Nahošovice, Nahošovice 39, 751 14 Dřevohostice
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Odůvodnění:
Dne 8.4.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad po doložení všech potřebných dokumentů dne 29.5.2020 pod č.j. MeDr-1024/20/VO as
spis. zn. 57/20-Ob oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 10ti dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad také poučil účastníky řízení před vydáním rozhodnutí, že nashromáždil podklady, které
jsou podle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci, a že mají podle § 36
odst.3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Mají
možnost nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim ve
stanovené lhůtě, která činila 5 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k
podání námitek. Po uplynutí této lhůty že bude ve věci rozhodnuto.
Navrhovaná stavba splňuje podmínky výše citovaného územního plánu, nezasahuje do území ÚSES.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – Vyjádření č. 2019/0000PVP/2591/RD-S5 ze dne 20.11.2019
GridServices, s.r.o. – Stanovisko ze dne 21.11.2019 zn. 5002029952
Česká telekomunikační infrastruktura, Vyjádření ze dne 4.11.2019 č.j. 796773/19
ČEZ Distribuce a.s. – Vyjádření k existenci sítí ze dne 1.11.2019 zn. 0101205054
ČEZ Distribuce a.s. – Vyjádření k PD ze dne 13.1.2020 zn. 1107312706
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. – Stanovisko ze dne 21.11.2019 zn. SSOK-JH 26281/2019
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – Koordinované závazné
stanovisko ze dne 16.1.2020 zn. MMPr/281983/2019/STAV/ZP/Mac
Magistrát města Přerova – Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,
Oddělení dopravně správních agend – Rozhodnutí č. 386/2019 ze dne 9.12.2019 zn.
MMPr/274101/2019/DS/RA
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního
hospodářství a zemědělství – Závazné stanovisko ze dne 17.3.2020 zn. 2020/056754/STAV/ZEM/Ta
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – Stanovisko ze dne 11.11.2019 č.j. KRPM-1296301/ČJ-2019-140806
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Dle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy
k sousedním pozemkům:
parc. č. 2/1 (ostatní plocha), parc. č. 58/1 (ostatní plocha), parc. č. 59 (ostatní plocha), parc. č. 98 (ostatní
plocha), parc. č. 99/1 (ostatní plocha), parc. č. 100/2 (vodní plocha), parc. č. 102 (ostatní plocha), parc. č.
110 (ostatní plocha), parc. č. 156/1 (ostatní plocha), parc. č. 157/3 (zahrada), parc. č. 158/3 (zahrada),
parc. č. 171/2 (ostatní plocha), parc. č. 214/1 (ostatní plocha), parc. č. 215/2 (ostatní plocha), parc. č.
252/1 (ostatní plocha), parc. č. 252/2 (ostatní plocha), parc. č. 292/1 (ostatní plocha), parc. č. 292/2
(ostatní plocha), parc. č. 292/4 (ostatní plocha), parc. č. 292/5 (ostatní plocha), parc. č. 292/11 (ostatní
plocha), parc. č. 292/12 (ostatní plocha), parc. č. 292/13 (ostatní plocha), parc. č. 292/14 (ostatní plocha),
parc. č. 311/1 (zahrada) v katastrálním území Nahošovice
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Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn:
Obec Nahošovice, IDDS: rrhazgj
sídlo: Nahošovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u zdejšího správního úřadu Stavebního úřadu
městyse Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice. O odvolání rozhoduje Odbor strategického
rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Věra Obkráčilová
samostatný odborný referent stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen minimálně 15 dnů.

Datum vyvěšení: ………………………….

Datum sejmutí: ………………………………….

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a
opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby.
Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!
V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavení úřad oznámení o zahájení
stavebního řízení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Nahošovice, IDDS: rrhazgj
sídlo: Nahošovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice
Ing. Jaromír Hašl, Lipová č.p. 71, 751 14 Dřevohostice
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf
sídlo: Jeremenkova č.p. 40, 779 11 Olomouc
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
sídlo: Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: etwb5sh
sídlo: Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

