Úřad městyse Dřevohostice
stavební úřad
Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice
Telefon : 581 297 917
E-mail : su@drevohostice.cz
Vyřizuje: Věra Obkráčilová
Dřevohostice, dne 22.11.2021

Spis. zn.: 115/21-Ob
Č.j.: MeDr-2210/21/VO

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(doručování veřejnou vyhláškou)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje MP projekt s.r.o., IČO 27734609, Sokolská 762, 763 62 Tlumačov
(dále jen "žadatel") podal dne 28.7.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
VN 45, Domaželice - Dřevohostice, obnova vVN – část A
Rekonstrukce a úprava venkovního vedení VN zahrnující výměnu stávajících stožárů a vodičů,
vybudování nového stožáru, výměny stávajících dvojitých betonových sloupů za příhradové
stožáry, vybudování nového uzemnění a obnva stávajících uzemnění.
na pozemku parc. č. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646,
648, 650, 677/1, 708, 716/13, 719/1, 720, 721, 785, 832, 837 v katastrálním území Domaželice, parc. č.
697/1, 1010/12, 1080/6, 1080/17, 1080/18, 1080/19, 1080/20, 1080/21, 1080/22, 1080/23, 1080/24,
1080/25, 1080/26, 1080/27, 1080/28, 1080/29, 1080/30, 1080/31, 1080/32, 1080/33, 1080/40, 1080/42,
1080/43, 1081/3, 1082, 1083, 1394/1, 1395/1, 1410 v katastrálním území Dřevohostice, parc. č. 171/1,
191, 192, 194/2, 199, 202/1, 215/1, 294, 295, 298/8, 298/12, 298/13, 298/19, 298/22, 298/36, 301/7,
301/8, 301/9, 301/16, 303, 308/7, 312 v katastrálním území Nahošovice, parc. č. 127, 129/1, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 351, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 693,
694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 719, 720, 721, 724, 734, 735, 737, 749, 752, 805, 813, 814, 815,
816, 817, 818, 878, 884, 887, 892, 894 v katastrálním území Turovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stavba obsahuje:
Rekonstrukce a úprava venkovního vedení VN zahrnující výměnu stávajících stožárů a vodičů,
vybudování nového stožáru, výměny stávajících dvojitých betonových sloupů za příhradové stožáry,
vybudování nového uzemnění a obnova stávajících uzemnění. Současně stavba řeší posílení stávající
linky venkovního vedení VN.
U stávajícího venkovního vedení od sloupu č. 106 po sloup č. 139, dále od sloupu č. 130 po místo,
kde venkovní vedení VN křižuje hranici k.ú. Nahošovice a k.ú. Hradčany, dále od sloupu č. 15 po
sloup s odpínačem č. 20 US_PR_5048 budou stávající vodiče AIFe 3x70 v trase 6793 m nahrazeny
vodiči AIFe 3x110 AI 1/22 STA1A. Téměř všechny sloupy v trase výměny vodičů budou nahrazeny
novými. Stávající sloupy č. 106, 117, 120,136 jsou vyhovující, budou pouze částečně přezbrojeny.
U stávajícího venkovního vedení od sloupu č. 15 po trafostanici Dřevohostice Cukrovar PR_9068
budou stávající vodiče AIFe 3x70 v trase 83 m nahrazeny vodiči AIFe 3x42 AI1/7 STA1A
Stávající venkovní vedení AIFe 3x70 od sloupu č. 15 po trafostanici Dřevohostice Suška 1 PR_9069
bude zrušeno bez náhrady včetně sloupů č. 1 a č.2
U sloupů č. 108, 113, 134, 135, 139, 4, 20G,020, 26 budou opětovně namontovány navazující úseky
stávajících AIFe vodičů, které se při výměně sloupů budou muset dočasně odpojit a svěsit.
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Stávající dvojité betonové sloupy budou nahrazeny novými příhradovými stožáry č. 130, 139, 08,
093, 24
Do venkovního vedení VN bude na pozemku parc.č. 310/16 (v úseku křížení nadzemního vedení
VVN) vložen nový betonový sloup č. 28a. Tento nový sloup sníží venkovní vedení VN v místě
křížení. To zajistí bezpečný odstup jednotlivých vodičů VN a VVN.
Několik betonových sloupů s nevyhovující pevností a výškou bude nahrazeno novými příhradovými
stožáry č. 122, 29.
Stávající betonové sloupy s odpínači č. 114 (US_PR_5052), č. 14 (US_PR_5046), č. 1
(US_PR_9068), č. 20G (US_PR_5048), č.16 (US_PR_5049) budou obnoveny i s úsekovými
odpínači a kruhovým uzemněním.
Stávající sloup č. 1 (US_PR_5268) bude zrušen a nahrazen novým sloupem č. 1 (US_PR_5268)
s novým odpínačem a novým kruhovým uzemněním. Původní sloup byl nevhodně umístěn v trase
plánovaného obchvatu silnice II. tř. č. 150 – tento sloup se ruší a odpínač se posune. Střed sloupu
bude 0,6 m od hranice parcely.
Stavba se nachází v nezastavěném území obce Domaželice, Turovice, Nahošovice, Hradčany, Šišma,
městyse Dřevohostice, zastavitelném území obcí Domaželice, Hradčany a zastavěném území obcí
Dřevohostice, Nahošovice, Hradčany.
Při provádění stavby je nutno dodržet platné ČSN, zejména pak ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005,
ČSN 33 3301. V případě práce v ochranných pásmech budou dodržovány podmínky jednotlivých
provozovatelů zařízení.
Venkovní vedení VN, které se bude v rámci stavby obnovovat prochází úseky, kde jsou náletové
křoviny a dřeviny. Před započetím stavby v těchto místech budou náletové dřeviny a křoviny
odstraněny v rámci běžné údržby dle zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon.
Podmínky uložení jsou dány ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. Je nutno respektovat předepsané
hloubky uložení a vzdálenosti od ostatních vedení technického vybavení při souběhu a křížení a
vyjádření vlastníků, provozovatelů těchto sítí. V lokalitě uvažované zástavby je bezpodmínečně
nutné dodržet zájmová pásma podzemních vedení dle přílohy C ČSN 73 6005. Před zahájením
stavebních prací musí být vytýčeny všechny podzemní trasy inženýrských sítí. Po realizaci stavby se
provede geometrické zaměření kabelů a stožárů, veškeré terénní dokončovací práce a bude
provedena výchozí revize.

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, že po doložení
všech potřebných dokladů zahájil územní řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
10 dnů od doručení tohoto oznámení
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Nebudou-li
závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, stavební úřad bude mít za
to, že k předmětné stavbě není připomínek.
Správní orgán oznamuje účastníkům řízení, že dne 27.12.2021, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu
stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve
věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Úřad městyse
Dřevohostice, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin; v ostatní dny
po dohodě) a vyjádřit se k nim do 7 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Poté bude vydáno
rozhodnutí ve věci.
Účastníci řízení:
Dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy
k sousedním stavbám pozemkům:
na pozemku parc. č. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 648, 650, 677/1, 708, 716/13, 719/1, 720, 721, 785, 832, 837 v katastrálním území Domaželice,
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parc. č. 697/1, 1010/12, 1080/6, 1080/17, 1080/18, 1080/19, 1080/20, 1080/21, 1080/22, 1080/23,
1080/24, 1080/25, 1080/26, 1080/27, 1080/28, 1080/29, 1080/30, 1080/31, 1080/32, 1080/33,
1080/40, 1080/42, 1080/43, 1081/3, 1082, 1083, 1394/1, 1395/1, 1410 v katastrálním území
Dřevohostice, parc. č. 171/1, 191, 192, 194/2, 199, 202/1, 215/1, 294, 295, 298/8, 298/12, 298/13,
298/19, 298/22, 298/36, 301/7, 301/8, 301/9, 301/16, 303, 308/7, 312 v katastrálním území
Nahošovice, parc. č. 127, 129/1, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 351,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 719, 720,
721, 724, 734, 735, 737, 749, 752, 805, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 878, 884, 887, 892, 894 v
katastrálním území Turovice.
Dle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn:
Městys Dřevohostice, IDDS: ipbbg82
sídlo: Náměstí č.p. 74, 751 14 Dřevohostice
Obec Domaželice, IDDS: x2sbenn
sídlo: Domaželice č.p. 123, 751 15 Domaželice u Přerova
Obec Turovice, IDDS: 73cbnwz
sídlo: Turovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice
Obec Nahošovice, IDDS: rrhazgj
sídlo: Nahošovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
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patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Věra Obkráčilová
samostatný odborný referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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 ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení
stavebního řízení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
MP projekt s.r.o., IDDS: etenvky
sídlo: Sokolská č.p. 762, 763 62 Tlumačov
sídlo: Sokolská č.p. 762, 763 62 Tlumačov
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
sídlo: Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Městys Dřevohostice, IDDS: ipbbg82
sídlo: Náměstí č.p. 74, 751 14 Dřevohostice
Obec Domaželice, IDDS: x2sbenn
sídlo: Domaželice č.p. 123, 751 15 Domaželice u Přerova
Obec Turovice, IDDS: 73cbnwz
sídlo: Turovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
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sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Obec Nahošovice, IDDS: rrhazgj
sídlo: Nahošovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
sídlo: K Moštěnici č.p. 375/9a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
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
Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk
místo podnikání: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

