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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

e) 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 15.04.2019 podala 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, 

kterou zastupuje SUNFIN PRAHA s.r.o., IČO 28953096, Olgy Havlové 2901/28, 130 00  

Praha 3 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

zemní kabelové vedení NN (objekt SO 01) 
stavba pod názvem: 

"Olšany -DTS SU-0878,sm. Bušín, nové NNk, NNv" 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

- v katastrálním území Bušín: 

st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23/2 (zahrada), parc. č. 1028 (ostatní 

plocha),  

- v katastrálním území Olšany nad Moravou: 

st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 
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p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 151 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 165/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 76/2 (trvalý travní porost), parc. č. 

110/1 (zahrada), parc. č. 110/8 (ostatní plocha), parc. č. 113/4 (zahrada), parc. č. 113/10 

(zahrada), parc. č. 113/11 (zahrada), parc. č. 117/3 (ostatní plocha), parc. č. 118/3 

(zahrada), parc. č. 122 (zahrada), parc. č. 129 (zahrada), parc. č. 131 (zahrada), parc. č. 132 

(zahrada), parc. č. 141/1 (ostatní plocha), parc. č. 141/2 (zahrada), parc. č. 143 (zahrada), 

parc. č. 369 (trvalý travní porost), parc. č. 371 (zahrada), parc. č. 875 (ostatní plocha), parc. č. 

876/3 (ostatní plocha), parc. č. 899/1 (vodní plocha), parc. č. 905/1 (ostatní plocha). 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Zemní elektrické kabelové vedení NN bude sloužit pro přenos a distribuci elektrické energie.  

- V části S0 01, která je předmětem žádosti, dojde k demontáži stávajícího nadzemního vedení 

NN včetně přípojek a HDS k objektům. Místo původní trasy bude vybudována nová zemní 

kabelová trasa NN včetně nových hlavních domovních skříní (HDS) a hlavních domovních 

vedení (HDV) k nemovitostem. 

- Dokumentace pro územní rozhodnutí řeší obnovu části stávajícího vedení v Olšanech směr 

Bušín. Stávající vedení NNv z DTS SU_0878 bude demontováno včetně přípojek, svodů a 

pojistkových skříní. Původní NNv bude nahrazeno novým kabelovým NNk v nové trase. Budou 

vybudovány nové HDS a HDV. Z nově vybudované SR 601 (R38) bude stávající vedení NNv 

nahrazeno novým NNv včetně nových přípojek a HDS.  

- V rámci stavby bude vybudováno nové zemní kabelové vedení pro napájení nemovitostí:  

 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

 Z DTS SU_0878 povede nové zemní kabelové vedení 2x AYKY 3x240+120, které bude 

smyčkované přes nové hlavní domovní skříně (SS100, SS200) a novou rozpojovací skříň 

R23 (SR602) ukončené v nové rozpojovací skříní R5 (SR822). Kabel bude v tomto úseku 

uložen ve volném terénu a travnaté ploše ve výkopu 0,8m na parcelách p.č.76/2, 

p.č.899/1, p.č.117/3, p.č.141/2, p.č.59, p.č.122 v k.ú. Olšany nad Moravou. Délka trasy 

cca 325 m. 

 Trasa nového zemního vedení mezi novými rozpojovacími skříněmi R5 až R49 (SR601) 

bude vedena kabelem 2x AYKY 3x120+70 a bude smyčkována přes nové hlavní domovní 

skříně.  

 Trasa vedení mezi R5 a R38 bude řešena kabelem2x AYKY 3x120+70 .  

 Kabely v úsecích R5 až R38 a R5 až R49 bude uložen ve volném terénu a travnaté ploše 

ve výkopu 0,8m pod komunikací 1,2m na parcelách p.č.117/3, p.č.54, p.č.905/1, 

p.č.119, p.č.118, p.č.113/4 v k.ú. Olšany nad Moravou a p.č.23/2, p.č.1028 v k.ú. Bušín. 

Délka trasy cca 90 m. 

 Trasa nového zemního vedení mezi novými rozpojovacími R23 až R57 (SR401) bude 

vedena kabelem 2x AYKY 4x70 a smyčkována přes nové hlavní domovní skříně. Kabel 

bude v tomto úseku R23 až R57 uložen ve volném terénu a travnaté ploše ve výkopu 

0,8m pod komunikací 1,2m na parcelách p.č.905/1, p.č.875, p.č.876/3, p.č.371, v k.ú. 

Olšany nad Moravou. Délka trasy cca 265 m. 
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V rámci stavby bude provedeno několik protlaků: 

 První ve směru od DTS SU_0878 na parcelách p.č.141/2 a p.č.117/3 k.ú. Olšany nad 

Moravou v délce cca 17 m,  

 druhý na parcelách p.č.117/3, p.č.875 a p.č.905/1 k.ú. Olšany nad Moravou v délce cca 

14 m,  

 třetí na parcele p.č.117/3 k.ú. Olšany nad Moravou v délce cca 22 m,  

 čtvrtý na parcele p.č.117/3 k.ú. Olšany nad Moravou v délce cca 28 m.  

 Na parcele p.č.905/1 k.ú. Olšany nad Moravou budou udělány 6x protlak pod vjezdy v 

délce cca 46 m a na parcele p.č.1028 k.ú. Bušín bude udělán 1x protlak pod vjezdem v 

délce cca 6 m. 

Protlaky pod komunikaci budou vedeny kolmě ke komunikaci v hloubce 1,2 m pod niveletou 

silnice, kabel bude uložen v tuhé chráničce. Pokud bude v daném místě příkop dodrženo krytí 

1 m pod dnem příkopu. Chránička bude přetažena mimo silniční pozemek. Startovací jámy 

budou mimo silniční pozemek.  

- Energetický most: 

Na parcele p.č.899/1 k.ú Olšany nad Moravou (vodní potok) bude vybudován energetický 

most na němž povede nové zemní kabelové vedení. Patky, na kterých bude energetický most 

upevněn budou mimo pozemek p.č.899/1 v k.ú. Olšany nad Moravou min 1 m dle vyjádření 

Lesů ČR. 

- Nová zemní přípojka ze stávajícího sloupu č.278 místo stávající nadzemní: 

V rámci stavby bude na stávajícím sloupu č.278 ležící pozemku p.č.49 k.ú. Olšany nad 

Moravou bude instalována nová HDS SP100. Propojení mezi novou skříni na sloupu a 

stávajícím elektroměrem bude realizováno v zemi kabelem AYKY 4x16 mm. 

- Nová zemní přípojka ze sloupu stávajícího č.21 místo stávající nadzemní: 

Sloup na p.č.110/1 k.ú. Olšany nad Moravou bude ve stávajícím místě vyměněn. Na tento 

sloup bude instalována nová skříň R33 (SV201) z ní půjde do země nová HDV do rozvaděče s 

elektroměrem typu PER2, která bude umístěna vedle stávající HUB. Skříň R33 bude osazena 

pojistkami 3x50A. HDV bude mít délku cca 2 m. Z rozvaděče elektroměru povede nové 

instalační propojení AYKY 4x16 mm a ovládací vedení HDO 3x1,5 mm v délce 30 m. Toto 

nové vedení bude vtaženo do nové do připravené trubky a spojeno v podružném rozvaděči na 

domě. Trasa nové přípojného vedení půjde po p.č.110/8 k.ú. Olšany nad Moravou, následně 

vchodovou brankou vejde na p.č.110/1k.ú. Olšany nad Moravou a bude ukončeno v 

podružném rozvaděči. Sloup bude uzemněn. 

- Přepojení nemovitostí z nových HDS do elektroměrové rozvodnice novým HDV a nově 

instalované rozpojovací skříně: 

 HDV je v majetku vlastníka nemovitosti. Pokud je při provádění rekonstrukce sítě NN 

nutno provést i úpravu domovního přívodu, je tato úprava provedena na náklady DSO 

(Distribution System Operator - provozovatel distribuční soustavy). Po osazení HDS, 

instalaci HDV a demontáži původních součástí vrchního vedení budou na každé 

nemovitosti obnoveny do původního stavu všechny její dotčené části - střecha, fasáda, 

sokl, oplocení, atd. na náklady DSO. 

 Přepojení nemovitosti ze stávajícího vrchního vedení NN na nové zemní kabelové vedení 

NN se provede přes novou pojistkovou skříň typu SS100, SS200, která se osadí do 

zděného oplocení, případně se před nemovitost osadí samostatně stojící pojistkový pilíř. Z 

nové pojistkové skříně HDS (Hlavní domovní skříň) se provede nové HDV (Hlavní domovní 
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vedení) kabelem AYKY 4x16 mm do stávající elektroměrové rozvodnice. Uložení kabelu 

HDV v hloubce 0,8 m, šířka výkopu 0,35 m. Na domě bude vysekána rýha pro uložení 

kabelu a následné napojení do elektroměru. Hodnota pojistek v HDS jsou 3x50A. 

 Nové zemní kabelové HDV bude provedeno pro domy č.pop. 7, 50, 127,  33, 170, 51, 52, 

53, 56, 58a + 58b, 100, 79, 27, 1, 87, 83, 131, 107, 59 a pro stavbu na st.p.č.165/1. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

Pozemky stavby  v k.ú. Bušín st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23/2 (zahrada), 

parc. č. 1028 (ostatní plocha) a v katastrálním území Olšany nad Moravou - st. p. 49 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 

p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 151 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 165/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 76/2 (trvalý travní porost), parc. č. 110/1 

(zahrada), parc. č. 110/8 (ostatní plocha), parc. č. 113/4 (zahrada), parc. č. 113/10 

(zahrada), parc. č. 113/11 (zahrada), parc. č. 117/3 (ostatní plocha), parc. č. 118/3 

(zahrada), parc. č. 122 (zahrada), parc. č. 129 (zahrada), parc. č. 131 (zahrada), parc. č. 132 

(zahrada), parc. č. 141/1 (ostatní plocha), parc. č. 141/2 (zahrada), parc. č. 143 (zahrada), 

parc. č. 369 (trvalý travní porost), parc. č. 371 (zahrada), parc. č. 875 (ostatní plocha), parc. č. 

876/3 (ostatní plocha), parc. č. 899/1 (vodní plocha), parc. č. 905/1 (ostatní plocha). 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálních územích v souladu s 

podrobným popisem, který je uveden výše ve výroku územního rozhodnutí v odstavcích s 

názvem „Druh a účel umisťované stavby“, „Umístění stavby na pozemku a určení 

prostorového řešení stavby“ a tak, jak je zakresleno v situačních výkresech: 

- „Celková situace stavby – Montáž se sítěmi, směr R5 k R33 a R49“ a  

- „Celková situace stavby – Montáž se sítěmi, směr od DTS SU-0878 k R5“  

v měřítku 1:1000, včetně aktualizací, které obsahují výkresy současného stavu území se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 

vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb, které jsou 

nedílnou součástí dokumentace stavby autorizované Ing. Františkem Ducháčkem ČKAIT 

0701007, autorizovaným technik pro technologická zařízení staveb. Případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení 

či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními), včetně přípojek 

k objektům a pro uložení nových rozvodů, bude dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení), budou vytyčena všechna stávající podzemní a 

nadzemní zařízení, při pracích v místě souběhu, křížení či pracemi nad stávajícími 

podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně tak, jak je uvedeno ve vyjádřeních 

vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a komunikací, které byly doloženy v dokumentaci 

pro územní řízení.  

3. Při výstavbě nesmí být zmenšeno stávající krytí stávajících inženýrských sítí. 

4. V průběhu stavby bude zajištěno čištění a úklid komunikací znečištěných při realizaci stavby.  

5. Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn průchod pro pěší, výkop bude zajištěn tak, aby 

nedošlo k případnému úrazu osob, pohybujících se v blízkosti staveniště. 

6. Křížení řádů se státní silnicí bude provedeno protlaky kolmými k podélné ose komunikace 

s uložením potrubí do chrániček min.1,2m pod nivelitou vozovky a přilehlých pozemků. 

V případě, že se daném místě nachází silniční příkop, bude zároveň dodrženo krytí 1,0m 

pode dnem příkopu. Startovací jámy k provedení protlaků budou situovány mimo silniční a 

pomocné pozemky. 
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7. Budou dodrženy podmínky vyplývající z koordinovaného  závazného stanoviska Odboru 

strategického rozvoje, územního plánování a investic  MěÚ Šumperk, ze dne 28.11.2018 č.j. 

MUSP 111805/2018 : 

Ochrana ovzduší: 

1) Při realizaci stavby budou prováděna opatření k zamezení případné prašnosti (zábrany, 

kropení vodou apod.) 

Ochrana přírody a krajiny: 

- Jakýkoliv zásah do dřevin rostoucích mimo les je třeba projednat v souladu s §§7,8, a 9 

zákona č. 114/1992 Sb., s OÚ Olšany nebo OÚ Bušín.   

- Vodní toky jsou chráněny jako významné krajinné prvky (VKP) - §§ 3 a 4 zákona č. 

114/1992 Sb.. Pokud dojde k takovým zásadním zásahům, které by znamenaly tvorbu 

nového průseku v břehovém porostu vodního toku, či došlo k destruktivnímu zásahu do 

koryta vodního toku, je třeba postupovat dle §4, odst. 2 citovaného zákona.  

- V souladu s §5 a, odst. 5 citovaného zákona je povinnost opatřit nadzemní vedení VN 

ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.  

Ochrana zemědělského půdního fondu: 

1) Jiné zemědělské pozemky, než výše uvedené, nebudou v rámci předmětné stavby 

dotčeny. 

2) Při hloubení rýh a jam je nezbytné na zemědělské půdě uložit ornici odděleně od ostatních 

vrstev půdy, aby po zahrnutí výkopu a jeho zhutnění mohlo být provedeno zpětné 

zahumusování celé dotčené plochy. Přebytek podorniční půdy musí být odvezen a 

rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě. 

3) Vstup na zemědělské pozemky bude s jejich vlastníky a nájemci předem včas projednán. 

4) Je nutné respektovat připomínky a požadavky vlastníků a případných nájemců dotčené 

zemědělské půdy, které jsou v souladu s platnými předpisy, zejména zákona 

č.334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. 

5) Na pozemcích s vybudovaným drenážním systémem je nutno situovat tak, aby nedošlo k 

jejich poškození. Při porušení drenážního systému je nutno jeho opravu nebo přeložku 

zadat odborné organizaci, aby toto zařízení nadále plnilo svoji funkci.   

Vodoprávního úřadu: 

1) Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádření správce vodního toku Bušínský potok Lesy 

České republiky, s.p.   ze dne 20.9.2018 a 16.10.2018 č.j. LČR957/005000/2018. 

2) Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl. 

3) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami 

závadnými vodám ve smyslu §39 zák.č. 254/2001 Sb., vodního zákona, především 

ropnými látkami. 

4) V blízkosti vodního náhonu nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce 

odplavitelný materiál. 

5) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina z 

výkopových prací bude ukládaná tak, aby nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu do 

vodního toku.  

 

8. Podmínka Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Olomouckého 

kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 21.8.2019 sp.zn.: 

KÚOK/88023/2019/ODSH-SH/9009: 

- Pro realizaci stavby si investor požádá Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a 

silničního hospodářství o vydání povolení zvláštního užívání silnice I. třídy dle § 25 odst. 6 

písmene c3), popř. c2) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a to po 

předchozím souhlasu majetkového správce silnice dotčené pozemní komunikace 

(Ředitelství silnic a dálnic ČR), a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo 

plynulost silničního provozu, také po předchozím souhlasu Policie České republiky 

(Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, dopravní 

inspektorát). 
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- Dále pokud si rozsah stavebních prací vyžádá zúžení jízdního pásu silnice na šířku menší 

jak 5,5m bude zapotřebí Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství požádat o povolení částečné uzavírky silnice I/11. 

9. Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie 

Olomouckého kraje ze dne 7.8.2019 č.j. KRPM- 95284-1/ČJ-2019-140906: 

a) Dále požadujeme pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – při pohybu 

pracovníků na vozovce nebo v její blízkosti, při tvorbě kolon, při špatných rozhledových 

podmínkách a při snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.), aplikaci ručního 

řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za podmínek ust. § 79 zák. 

361/2000 Sb., která bude vybavená a označená dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.. 

10. Budou splněny podmínky vyplývající ze stanovisek majetkového správce státních silnic I. třídy  

Ředitelství silnic s dálnic ČR ze dne 6.8.2018 zn.: IV/ -18/Dv   a ze dne 6.8.2018 

zn.:IV/4593-18/Dv: 

1) Stavební materiály a materiály, které budou vznikat v průběhu výstavby, nesmí být 

skladovány na komunikaci č. I/11. 

2) Pokud bude zapotřebí využít silniční pozemek, musí být před zahájením případného 

omezení silničního provozu zažádáno o vydání rozhodnutí povolující zvláštní užívání 

státních silnic I. tříd. 

3) V rámci prací nesmí být narušeny odtokové části silnice I/11. 

4) Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice č. I/11 včetně nových částí tak, aby 

nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD ČR. 

5) Stavebními pracemi nesmí dojít k znečišťování, poškozování a nedovolenému zásahu do 

silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství státní silnice, jakékoli 

znečištění, znehodnocení, poškození st. silnice I/11 bude bezprostředně odstraněno na 

náklady investora. 

6) Křížení přípojky NNk  (na p.č. 905/1 v k.ú. Olšany nad Moravou) se státní silnicí bude 

provedeno protlakem kolmým k podélné ose silnice I/11 s uložením kabelu do tuhé 

plastové chráničky min. 1,2m pod nivelitou vozovky, v případě že se v daném místě 

nachází silniční příkop, bude zároveň dodrženo krytí 1,0m pode dnem příkopu a dále bude 

chránička přetažená svým ukončením mimo silniční pozemek, startovací jámy budou 

taktéž umístěny mimo silniční pozemek – za příkopem. 

7) Před zahájením bude předán silniční pozemek zhotoviteli stavby a po skončení stavebních 

prací protokolárně pracovníku ŘSD ČR, Správy Olomouc.  

8) Kabelové vedení v příkopu bude 1m pod úrovní dna příkopu, požadujeme zpevnění dna 

příkopu betonovou dlažbou. 

9) Typ opevnění a sklon příkopu bude dodržena norma ČSN 73 6101 (projektování silnic a 

dálnic). 

 

Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou dle § 87 odst. 1 věty poslední stavebního zákona: 

a) dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel: 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, 

b) dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 

k tomuto pozemku nebo stavbě: 

Jindřich Basler, nar. 08.02.1938, Olšany 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Basler, nar. 18.03.1968, Olšany 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Věra Baslerová, nar. 19.05.1940, Olšany 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Benda, nar. 25.05.1973, Olšany 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Irena Bendová, nar. 16.11.1934, Olšany 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Beneš, nar. 04.04.1965, Obeciny 2657, 760 01  Zlín 1 

Ing. Pavel Fochler, nar. 19.03.1956, Kišiněvská 670/14, 100 00  Praha 10 

PharmDr. Tamara Fochlerová, nar. 19.03.1956, Kišiněvská 670/14, 100 00  Praha 10 
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Petra Foltýnová, nar. 27.06.1982, Patočkova 979/20a, 169 00  Praha 69 

Jan Gregůrek, nar. 09.02.1978, Olšany 107, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ivo Horníček, nar. 23.06.1976, Olšany 100, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marek Horníček, nar. 30.08.1997, Olšany 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Milan Horníček, nar. 22.06.1951, Olšany 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jindřiška Horníčková, nar. 19.10.1955, Olšany 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Hroch, nar. 23.03.1972, Ve vilkách 119/7, 644 00  Brno 44 

Miroslav Hýbl, nar. 30.09.1982, Olšany 126, 789 62  Olšany u Šumperka 

Mgr. Petra Chmelařová, nar. 04.02.1982, Zimmlerova 2888/37, 700 30  Ostrava 30 

Jan Chocholáček, nar. 13.02.1952, Olšany 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Soňa Chocholáčková, nar. 25.06.1953, Olšany 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Alois Karger, nar. 06.10.1951, Olšany 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Karger, nar. 02.05.1984, Olšany 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Květoslava Kargerová, nar. 23.05.1931, Olšany 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Kargerová, nar. 30.12.1954, Olšany 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ing. Jaromír Kašpar, nar. 21.08.1949, Olšany 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Kašparová, nar. 22.06.1950, Olšany 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Bohuslav Kubíček, nar. 13.08.1941, Olšany 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jaroslav Kubíček, nar. 01.05.1968, Olšany 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Tomáš Kubíček, nar. 20.01.1996, Olšany 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Kubíček, nar. 13.07.1971, Olšany 170, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, nar. 12.07.1965, Bušín 131, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, nar. 01.07.1946, Olšany 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Josef Málek, nar. 25.12.1941, Prievidzská 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Božena Málková, nar. 31.03.1947, Prievidzská 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Michaela Mrázková, nar. 17.12.1981, Dalovská 371, 257 26  Divišov 

Štefan Sípos, nar. 26.09.1959, Olšany 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Síposová, nar. 08.05.1963, Olšany 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Blanka Vařeková, nar. 07.06.1978, Olšany 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Vašková, nar. 27.09.1960, Slatiny 1284, 763 02  Zlín 4 

Miroslav Winkler, nar. 16.11.1978, Olšany 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Zatloukal, nar. 18.09.1957, Olšany 51, 789 62  Olšany u Šumperka 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00  Praha 1 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové 8 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, 120 00  Praha 2 

Obec Olšany, Olšany 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01  Šumperk 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 15.04.2019 podal stavebník oznámení záměru za účelem vydání územního souhlasu.  

Stavební úřad po prostudování žádosti požádal dne 24.7.2019 OÚ Olšany o sdělení nutných 

identifikačních údajů  týkající se  paní F. Hatoňové, které svědčí jiné věcné právo - právo užívání 

zapsané na LV č. 17 v k.ú. Olšany nad Moravou, a to za účelem jednoznačného určení účastníka 

řízení.  

 

Protože oznámení nebylo úplné a nebylo doloženo všemi podklady a závaznými stanovisky 

potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl žadatel dne 24.7.2019 vyzván k doplnění do 31.8.2019.  

 

Dne 26.7.2019 stavební úřad obdržel od OÚ Olšany požadované údaje, ze kterých  zjistil, že paní 

Hatoňová již zemřela.  
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Vzhledem k tomu, že v uvedené lhůtě nebylo oznámení řádně a zcela doplněno a oznamovatel 

dne 27.8.2019 sám požádal o projednání záměru v územním řízení, stavební úřad dle § 96 

stavebního zákona, rozhodl usnesením o provedení územního řízení a současně, jelikož oznámení 

nemělo doplněné předepsané náležitosti potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl žadatel vyzván 

k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.  

Oznámení záměru se v souladu s § 96 odstavec 5 stavebního zákona, považuje za žádost o 

vydání územního rozhodnutí.  

 

Žádost byla několikrát doplňovaná a zbývající podklady byly doloženy dne 10.10.2019. K tomuto dni 

pominuly důvody pro přerušení řízení. 

Stavební úřad oznámil dne 10.10.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení 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 15 dnů od doručení tohoto oznámení 

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků územního řízení ani závazná stanoviska 

dotčených orgánů. 

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení poučil účastníky, že jsou 

oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, že 

mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a že po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných 

stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Dále účastníky poučil, 

že v řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve 

věci k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, nahlédnout do spisu, 

seznámit se se všemi podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou písemně nebo ústně do 

protokolu u Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk u pověřené 

úřední osoby od 18.11.2019 do 25.11.2019. Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků řízení k 

podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30 účastníků) bylo 

v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 

doručovány postupem podle § 144  odst.6 zák č. 500/2004 Sb.-správní řád, dotčeným orgánům 

a obci, která je účastníkem řízení podle §85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě. Dle § 87 

odst. 1 stavebního zákona jsou za účastníky řízení podle §27 odst. 1 správního řádu považováni 

vždy: 

 žadatel, 

 vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě tj. účastníci řízení podle §85 

odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a),  

kterým se taktéž doručuje jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení pak bylo doručováno veřejnou 

vyhláškou.  

Oznámení o zahájení řízení bylo řádně vyvěšeno na úředních deskách Města Šumperka, OÚ 

Olšany a OÚ Bušín.  

Protože bylo v řízení doručováno veřejnou vyhláškou, měli všichni možnost seznámit se všemi 

písemnostmi doručovaným účastníkům řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky. Každý občan, 

který by se cítil být účastníkem řízení nad rámec vymezený stavebním úřadem, měl možnost, v 

souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přihlásit se jako 

účastník. Nikdo tuto možnost nevyužil.  

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

zahájení územního řízení pod č.j. MUSP 105359/2019, opomněl však obeslat Obec Bušín  jako 

účastníku řízení dle §85 odst 1 písmene b) stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že záměr byl 

současně zveřejněn i na úředních deskách OÚ  Bušín, mohla se Obec Bušín se záměrem seznámit 

a přihlásit se do řízení jako účastník. Vzhledem k této skutečnosti, zasílá stavební úřad územní 

rozhodnutí k uplatnění práva účastníka se proti tomuto rozhodnutí odvolat.  
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Dne 2.1.2020 obdržel správní úřad aktualizovanou plnou moc ze dne 3.10.2019 pro zástupce 

stavebníka Tato plná moc (prodloužení její platnosti), nemá vliv na rozhodování ve věci, nemění 

osobu zástupce, není tedy náležitostí, která by jakkoliv měnila obsahově řízení a proto se tímto 

stavební úřad déle nezabýval a opětovně neobesílal účastníky dle § 36 odst. 3 správního řádu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stavební úřad v provedeném územním řízení, v souladu dle § 90 stavebního zákona, posuzoval, 

zda je záměr v souladu s požadavky:  

a) tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,   

c) zvláštních právních předpisů a se stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů. 

d) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle §96b 

stavebního zákona; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o 

stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru. 

 

Ad a): 

Stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého návrhu s obecnými požadavky na 

využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území, v platném znění (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.).  

Záměr je v souladu s § 20 této vyhlášky - předmětné stavební pozemky jsou vymezeny 

tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým 

uspořádáním, umožňují využití pro navrhovaný účel, neboť se jedná o obnovu stávající 

energetické sítě v obci spočívající v přeložení nadzemního vedení do zemně, čímž je 

splněn §24 odst.1 vyhlášky neboť vedení je umísťováno pod zem.  

Záměr je rovněž v souladu s § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je umožněno napojení stavby 

na sítě technické infrastruktury.  

Navržený záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Po posouzení návrhu stavební úřad 

došel k závěru, že stavba není v rozporu se stavebním zákonem, jeho prováděcími 

předpisy ani s obecnými požadavky na využívání území. 

Ad b): 

K žádosti byla doložená stanoviska všech majitelů či správců inženýrských sítí 

nacházejících se na území obce Olšany i Bušín. Trasy stávajících sítí byly zapracovány do 

dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR). Doložená stanoviska jsou součástí 

dokladové části DUR. V místech střetu stavby s jinými sítěmi je zohledněna jejich ochrana 

a to podmínkou pro umístění stavby a podmínkou pro zapracování do dokumentace pro 

stavební povolení. 

 

Ad c): 

K žádosti byla předložená kladná stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených 

orgánů (seznam viz níže). Stavební úřad žádost projednal a dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 

předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a 

zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Soulad s požadavky zvláštních předpisů byl prokázán 

výše uvedenými kladnými závaznými stanovisky. 
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Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky rozhodnutí dotčených 

orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím umisťovanou stavbu. 

Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů 

k předmětné umisťované stavbě se do podmínek tohoto územního rozhodnutí ze zákona 

nepřebírají.  

Ad d): 

Stavba je umístěná v zastavěném území obce Olšany a navazujícím území Obce Bušín. 

Stavba je v území potřebná a současně není v rozporu s účelem využití ploch, který je 

vymezen územním plánem obce. Vzhledem k tomu, že jde o stavbu podzemní v souladu s 

územním plánem obce, je navrhovaný záměr v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací i s cíli a úkoly územního plánování. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí a další podklady rozhodnutí: 

 

Stavební úřad si opatřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí částečné výpisy z katastru 

nemovitostí: 

- Snímek z KN ze dne  20.7.2019 

- letecký snímek zájmového území vygenerovaný systémem MAWES dne 20.7.2019 

- Listy vlastnictví v k. ú. Olšany nad Moravou ze dne 2.1.2020, 4.10.2019 a ze dne 23.7.2019 

č.10001, 425, 326, 32,  10002, 440, 66, 346, 63, 123, 64, 122, 393, 30, 84, 492, 33, 95, 

91, 150, 254, 10, 60, 66, 63, 123, 64, 10001, 64, 122, 30, 97, 91, 295, 346, 254, 99, 

393,  

- Listy vlastnictví v k.ú. Bušín ze dne 2.1.2020, 4.10.2019 a ze dne 23.7.2019 č. 326 , 6, 273,  

 

Žádost byla doložená:  

- Plná moc ze dne  3.10.2019 a ze dne 8.10.2018 

- Dokumentace pro územní řízení autorizovaná: 

- Ing. Františkem Ducháčkem ČKAIT 0701007, autorizovaným technik pro technologická 

zařízení staveb 

- Obec Olšany: 

o souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese ze dne 

2.3.2019  

o smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby 

ze dne 19.9.2018, 

o stanovisko ze dne 15.8.2018 č.j. OUOL 629/2018 

- Ředitelství silnic s dálnic ČR: 

- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese ze dne 

1.8.2019 

- stanovisko majetkového správce ze dne 6.8.2018 zn.: IV/ -18/Dv (pro p.č. 1028)  a ze 

dne 6.8.2018 zn.:IV/4593-18/Dv 

- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.8.2018 -2x 

- Lesy ČR, s.p.: 

- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese ze dne 

16.10.2018, 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 16.10.2018 

- vyjádření správy toků ze dne 20.9.2018 č.j. LČR 957/005000/2018 

- SPÚ: 

- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese ze dne 

30.7.2019 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 1.3.2019 

- Blanka Vařeková - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 22.8.2018 

- Miroslav Winkler - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 22.8.2018 
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- Karger Martin - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 2.8.2019 

- Petr Basler - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 19.9.2018 

- Miroslav Hýbl - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 10.8.2018 

- Zdeněk Zatloukal - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 16.8.2018 

- Ing. Kašpar aj. Kašparová - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na 

situačním výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 16.8.2018 

- Martin Hroch - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 10.8.2018 

- Mgr. Chmelařová - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 16.10.2018 

- Ing. Mrázková- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 15.10.2018 

- Jaroslav Kubíček - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 28.10.2018 

- Ivo Horníček - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 12.8.2019 , 12.11.2018 

- Marek Horníček - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 15.8.2019 

- Milan Horníček a Jindřiška Horníčková - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném 

znění na situačním výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 19.9.2018 

- Ing. Fochler - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby ze 

dne 20.9.2018 

- PharmDr. Fochlerová - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění 

stavby ze dne 20.9.2018 

- J. Chocholáček a S. Chocholáčková - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění 

na situačním výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 22.10.2018 

- Martin Benda - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 10.8.2018 

- Josef a Božena Málkovi - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na 

situačním výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne  27.8.2018  

- Ludmila Kubíčková - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění 

stavby ze dne 2.10.2018 

- Kubíček Zdeněk - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění 

stavby ze dne 3.1.2019 

- Š. Sípos a M. Síposová- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na 

situačním výkrese se smlouvou o právu provést stavbu ze dne 21.9.2018 

- Kubíček Tomáš - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním 

výkrese se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění 

stavby ze dne 4.11.2018 

- Gregůrek Jan - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese 

ze dne 7.12.2018se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o 

umístění stavby ze dne 6.1.2019 
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- O. Janků - souhlas se stavbou na situaci ze dne 1.9.2018  

- Fr. Basler - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese se 

smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby ze dne 

28.1.2019 

- Pospíšilovi- souhlas se stavbou na situaci ze dne 25.9.2018 

- J.Václavková - souhlas se stavbou na situaci ze dne 25.3.2019 

- J.Dokoupil - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese se 

smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby ze 

dne14.9.2018 

 

- ČEZ Distribuce, a.s.: 

- Stanovisko zadavatele k projektové dokumentaci ze dne 25.2.2019 

- sdělení k energetického zařízení ze dne 30.7.2019 zn.0101152827, ze dne 26.2.2019 

zn.: 0101066490 

- GridServices, s. r. o. ze dne 21.8.2018 zn.:5001768149 

- Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s. vyjádření ze dne  8.8.2019 

zn:022/08/2019 a ze dne 22.8.2018 zn 038/08/2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - vyjádření o existenci sítě elektronických 

komunikací ze dne  15.8.2018 č.j. 684589/18 

- České radiokomunikace, a.s., ze dne 30.7.2019 a ze dne 6.8.2018 

- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30.7.2019 , 10.9.2018 

- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 30.7.2019, 10.9.2018 

- ČEZ ICT Servicec, a.s. ze dne 26.2.2019 

- RPSnet s.r.o. ze dne 8.8.2018 

 

- koordinované  závazné stanovisko Odboru strategického rozvoje, územního plánování a 

investic  MěÚ Šumperk, ze dne 28.11.2018 č.j. MUSP 111805/2018 

- stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze 

dne 21.8.2019 sp.zn.: KÚOK/88023/2019/ODSH-SH/9009: 

- rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze 

dne 16.8.2019 sp.zn.: KÚOK/83557/2019/ODSH-SH/9009- povolení zvláštního užívání. 

- stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ze dne 7.8.2019 č.j. 

KRPM- 95284-1/ČJ-2019-140906 

rozhodnutí- povolení zvláštního užívání vydané OÚ Olšany ze dne 21.8.2019 č.j. OUOL 

543/2019 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů 

souhlasné závazné stanovisko ze dne   20.8.2019 sp.zn: 85265/2018-1150-OÚZ-BR 

- Obec Bušín  stanovisko ke stavbě ze dne 22.10.2018 zn.: OUBU /400/2018, 

- Stanovisko ke stavbě OP Papírna, s.r.o. ze dne 3.8.2018 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Účastníci řízení: 

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení, stavební úřad vycházel především z úpravy 

zakotvené v ustanovení § 85 stavebního zákona (kterou lze vnímat jako úpravu odlišnou - 

speciální vůči obecné úpravě dané správním řádem - účastníci jsou vymezeni taxativně, což 

znamená, že jejich okruh není možné rozšiřovat dle jiných zákonných ustanovení, resp. postupem 

dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu). Rozsah procesních práv a povinností jednotlivých 

kategorií účastníků řízení se odvíjí od jejich hmotněprávního poměru k věci, který je předmětem 

územního řízení. Z těchto důvodů jsou účastníci územního řízení kategorizováni na účastníky 

řízení ve věci - tzv. hlavní, o jejichž právech a povinnostech s v řízení rozhoduje  a na účastníky - 

tzv. vedlejší, kteří mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím přímo dotčeni, 

resp. takové dotčení nelze předem vyloučit. Současně stavební úřad přihlédl v rámci stanovení 



Č. j. MUSP 277/2020 

 

 

13|17 

(vymezení) účastníků územního řízení rovněž k podané žádosti o územní rozhodnutí, ve které je 

žadatel (dle ustanovení § 45 odst. 1 právního řádu) vždy povinen označit všechny známé 

účastníky řízení. 

Stavební úřad v rámci své povinnosti vymezil okruh účastníků územního řízení, na základě 

základních zásad správního řízení, v souladu se zásadami zákonnosti, součinnosti a 

hospodárnosti. Stavební úřad stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona následovně:  

Vymezení účastníků řízení: 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v platném znění:   

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, je automaticky vždy účastníkem územního řízení 

(Územní řízení je řízením návrhovým, tzn. zahajovaným na žádost). 

Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v platném znění:   

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn má vždy postavení účastníka územního 

řízení bez jakékoliv další specifikace projednávaného záměru. 

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: 

Obec Olšany,  

Obec Bušín,  

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění:  

Účastníkem územního řízení je vlastník pozemku nebo stavby, na němž má být 

požadovaný záměr realizován, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má věcné právo 

k tomuto pozemku. 

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, musí být již 

z principu účastníkem územního řízení, protože navrženým stavebním záměrem je přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě. Přímo dotčen může být i  ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (například věcné právo jehož 

předmětem je hmotná věc a jiné věcné právo, jehož předmětem je například věcné 

břemeno, zástavní právo, podzástavní právo, právo zadržovací a předkupní právo, které 

je smluvními stranami zapsáno do katastru nemovitostí).    

 Vlastníci dotčených pozemků: 

Petr Basler, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Benda, Olšany č.p. 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ing. Pavel Fochler, Kišiněvská č.p. 670/14, 100 00  Praha 10-Vršovice 

PharmDr. Tamara Fochlerová, Kišiněvská č.p. 670/14, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Jan Gregůrek, Olšany č.p. 107, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ivo Horníček, Olšany č.p. 100, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marek Horníček, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Hroch, Ve vilkách č.p. 119/7, Útěchov, 644 00  Brno 44 

Miroslav Hýbl, Olšany č.p. 126, 789 62  Olšany u Šumperka 

Mgr. Petra Chmelařová, Zimmlerova č.p. 2888/37, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

Jan Chocholáček, Olšany č.p. 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Soňa Chocholáčková, Olšany č.p. 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Karger, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ing. Jaromír Kašpar, Olšany č.p. 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Kašparová, Olšany č.p. 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jaroslav Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Tomáš Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Kubíček, Olšany č.p. 170, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, Bušín č.p. 131, 789 62  Olšany u Šumperka 

Josef Málek, Prievidzská č.p. 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Božena Málková, Prievidzská č.p. 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Michaela Mrázková, Dalovská č.p. 371, 257 26  Divišov 

Štefan Sípos, Olšany č.p. 33, 789 62  Olšany u Šumperka 
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Marie Síposová, Olšany č.p. 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Blanka Vařeková, Olšany č.p. 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Miroslav Winkler, Olšany č.p. 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Zatloukal, Olšany č.p. 51, 789 62  Olšany u Šumperka 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 

 Jiná věcná práva: 

Jindřich Basler, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Věra Baslerová, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Irena Bendová, Olšany č.p. 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Beneš, Obeciny č.p. 2657, 760 01  Zlín 1 

Petra Foltýnová, Patočkova č.p. 979/20a, Praha 6-Střešovice, 169 00  Praha 69 

Milan Horníček, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jindřiška Horníčková, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Alois Karger, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Květoslava Kargerová, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Kargerová, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Bohuslav Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Vašková, Slatiny č.p. 1284, Malenovice, 763 02  Zlín 4 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8 

 

 Vlastníci dotčených inženýrských sítí: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona v platném znění: 

Účastníkem územního řízení jsou také osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

To znamená, že účastníkem územního řízení jsou též osoby, které splňují pro účastenství 

v územním řízení dvě základní podmínky, a to existenci vlastnického nebo věcného 

práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a přímé dotčení tohoto existujícího práva 

(Dle související judikatury, bylo opuštěno dosavadní chápání „sousedních“ pozemků 

pouze na sousední „mezující“ pozemky - sousedním pozemkem není jen ten, který má 

společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba umístěna, ale sousedství je 

chápáno šířeji, neboť účinky stavby se neprojevují jen v hranicích stavebního pozemku, 

ale mohou mít významný dopad i na další pozemky - vždy ale nutno posoudit, že jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, nebo stavbě, může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno). Při vymezení účastníků stavební úřad v územním řízení 

tedy bral zřetel na velikost stavebního pozemku a umístění stavby na něm, zohlednil též 

technické parametry stavby, posuzoval odstupové vzdálenosti, ale i účel užívání 

navrhované stavby a vlivy, jimiž může budoucí provoz stavby ovlivňovat přilehlé území 

apod. (Za „přímé dotčení záměrem“ je nepochybně považováno například zvýšená 

hlučnost apod.). Vzhledem k tomu že jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení 

(§144 správního řádu tj. více jak 30 účastníků) jsou tyto účastníci v souladu s §87 odst 

3 stavebního zákona, v platném znění, identifikovaní pouze označením pozemku a 

staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí. Stavební úřad 

s ohledem na výše uvedené skutečnosti do okruhu účastníků řízení zahrnul tyto osoby: 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 55, 57/3, 58, 116, 117, 316, 334, parc. č. 97, 110/6, 113/3, 113/9, 118/1, 

119/1, 120, 142, 367/1, 367/2, 911, 918 v katastrálním území Olšany nad Moravou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Olšany č.p. 61, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 100, č.p. 78 a č.p. 170 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Z návrhu stavby je tedy zřejmé, že návrh stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání 

území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i s požadavky zvláštních 

právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Jsou 

tedy splněny výše uvedené požadavky §90 stavebního zákona. 

 

V průběhu řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, pro které by nebylo možno dle návrhu stavbu 

umístit. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat účastník, jemuž se rozhodnutí (usnesení) oznamuje, do 

15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (usnesení) každému jednotlivému účastníkovi řízení. 

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, 

oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává u odboru 

výstavby Městského úřadu Šumperk 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. 

 

 

  

Ing. Helena Urbanová 

referent oddělení územního rozhodování 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 

17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 11.10.2019. 

 

Nedílná příloha rozhodnutí : 

- Kopie výkresů „Celková situace stavby – Montáž se sítěmi, směr R5 k R33 a R49“ a 

„Celková situace stavby – Montáž se sítěmi, směr od DTS SU-0878 k R5“  
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

SUNFIN PRAHA s.r.o., IDDS: dx7j9zx 

  

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

Jindřich Basler, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Basler, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Věra Baslerová, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Benda, Olšany č.p. 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Irena Bendová, Olšany č.p. 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Beneš, Obeciny č.p. 2657, 760 01  Zlín 1 

Ing. Pavel Fochler, Kišiněvská č.p. 670/14, 100 00  Praha 10-Vršovice 

PharmDr. Tamara Fochlerová, Kišiněvská č.p. 670/14, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Petra Foltýnová, Patočkova č.p. 979/20a, Praha 6-Střešovice, 169 00  Praha 69 

Jan Gregůrek, Olšany č.p. 107, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ivo Horníček, Olšany č.p. 100, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marek Horníček, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Milan Horníček, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jindřiška Horníčková, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Hroch, Ve vilkách č.p. 119/7, Útěchov, 644 00  Brno 44 

Miroslav Hýbl, Olšany č.p. 126, 789 62  Olšany u Šumperka 

Mgr. Petra Chmelařová, Zimmlerova č.p. 2888/37, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

Jan Chocholáček, Olšany č.p. 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Soňa Chocholáčková, Olšany č.p. 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Alois Karger, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Karger, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Květoslava Kargerová, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Kargerová, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ing. Jaromír Kašpar, Olšany č.p. 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Kašparová, Olšany č.p. 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Bohuslav Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jaroslav Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Tomáš Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Kubíček, Olšany č.p. 170, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, Bušín č.p. 131, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Josef Málek, Prievidzská č.p. 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Božena Málková, Prievidzská č.p. 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Michaela Mrázková, Dalovská č.p. 371, 257 26  Divišov 

Štefan Sípos, Olšany č.p. 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Síposová, Olšany č.p. 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Blanka Vařeková, Olšany č.p. 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Vašková, Slatiny č.p. 1284, Malenovice, 763 02  Zlín 4 

Miroslav Winkler, Olšany č.p. 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Zatloukal, Olšany č.p. 51, 789 62  Olšany u Šumperka 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8 

Obec Bušín, IDDS: 9ncbmik 

Obec Olšany, IDDS: g8sasc3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 
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vedlejší účastníci (dodejky) 

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 

Obecní úřad Bušín, + úřední deska na 15 dnů, Bušín 84, 789 62  p. Olšany u Šumperka 

Obecní úřad Olšany, + úřední deska na 15 dnů, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

  

dotčené správní orgány 

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

KÚOK, Odbor dopravy a SH, IDDS: qiabfmf 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, 

dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 

hjyaavk 

Obecní úřad Bušín, Bušín č.p. 84, 789 62  Olšany u Šumperka 

OÚ Olšany, IDDS: g8sasc3 

 

archiv 

 


		2020-01-03T13:26:01+0100
	Ing.  Helena Urbanová
	referent - oprávněná úřední osoba




