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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400
(dále jen "žadatel") podal dne 22. 11. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Prostějov, VN749 kabelový propoj vstupních rozvoden průmyslové zóny Kralická Kojetínská"
na pozemcích parc. č. 7357/29, 7357/13 v katastrálním území Prostějov, na pozemcích parc. č. 309/32,
309/3, 903/1, 988/3, 988/1, 988/2, 904/2, 904/1, 904/7, 904/5, 310/15, 310/21, 310/1, 310/14, 310/9,
906/1, 310/27, 310/28 v katastrálním území Kralice na Hané. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Stavba obsahuje:
Nové zemní kabelové vedení VN bude napojeno v rozváděči VN v plánované rozvodně Kojetínská a
ukončeno v rozváděči VN v plánované rozvodně Kralická. Trubka HDPE40 bude napojena a ukončena v
optických rozváděčích těchto rozvoden.
Kabel VN bude v zemi uložen dle PNE 34 1050 - Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích
energetiky. Profil výkopů pro uložení kabelu VN bude ve volném terénu, v chodníku a v cyklostezce o
rozměrech 50 x120 cm. Kabel VN bude uložen v pískovém loži 2x8 cm a v částech trasy bude chráněn
rourou o průměru 200 mm. Při křížení kabelu VN s plynovodem, se sdělovacím vedením bude kabel VN
uložen v betonových žlabech s přesahem min. 1 m na každou stranu. Zához kabelové rýhy ve volném
terénu, chodníku a cyklostezce bude proveden dle stávajících konstrukčních vrstev jednotlivých povrchů
a v celém profilu bude řádně hutněn. Pod místními komunikacemi a stávajícími vjezdy k jednotlivým
nemovitostem budou provedeny protlaky. Minimální krytí kabelu VN a HDPE trubky bude 1,1 m od
povrchů místních komunikací a vjezdů. Kabely a HDPE trubka se v protlaku uloží do ochranné roury o
prům. 200 mm, která bude přesahovat komunikace a vjezdy min. 1 m na obě strany. Čelo startovací a
cílové jámy bude min. 1 m za hranou komunikace a vjezdu. V případě, kdy z nějakého důvodu
(nepřekonatelná překážka v zemi) nebude možné protlak provést, bude proveden překop.
Pod stávající asfaltovou komunikací Kralická (111/3674) a pod mlýnským náhonem bude proveden
řízený protlak. Minimální krytí kabelu VN a HDPE trubky bude 1,3 m od povrchu komunikace a 1 m pod
skutečným dnem mlýnského náhonu. Kabely a HDPE se v protlaku uloží do ochranné roury průměru 200
mm.
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 zahájení územního řízení, ve kterém
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své
námitky a veřejnost připomínky do.
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova, kanc. č. 16,
úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 16:00 hod., pátek 8:00 - 14:00 hod.).
Seznámení se s podklady rozhodnutí
Sdělujeme Vám, že stavební úřad ke dni 4. 1. 2019 bude mít nashromážděny veškeré podklady,
které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají
podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim,
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor stavební
úřad, ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem ode dne 4. 1.
2019. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.
Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Vlastníci pozemků parc. č. 7357/18, 7357/9,7357/10 v katastrálním území katastrální území Prostějov.
Vlastníci pozemků parc. č. 309/48, 309/46, 309/37, 310/26, 310/37, 338/2, 341/1, 341/2, 341/3, 342/2,
343/2, 344/3, 1031/1, 1031/2, 310/17, 310/20 v katastrálním území katastrální území Kralice na Hané.
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.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bronislav Šmíd
referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Obdrží:
Účastníci řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
E. ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
kterou zastupuje společnost
ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865
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Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Statutární město Prostějov
zastoupené Magistrátem města Prostějova - odborem územního plánování a památkové péče, odd.
územního plánování
Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s
Úřad městyse Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, SSOK, p.o. Středisko údržby Jih, IDDS:
ur4k8nn
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
zastupuje společnost
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Dotčené orgány státní správy (doručuje jednotlivě)
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona: (doručuje veřejnou vyhláškou)
Vlastníci pozemků parc. č. 7357/18, 7357/9,7357/10 v katastrálním území katastrální území Prostějov.
Vlastníci pozemků parc. č. 309/48, 309/46, 309/37, 310/26, 310/37, 338/2, 341/1, 341/2, 341/3, 342/2,
343/2, 344/3, 1031/1, 1031/2, 310/17, 310/20 v katastrálním území katastrální území Kralice na Hané
Ostatní:
Magistrát města Prostějova - vývěska
Úřad městyse Kralice na Hané - vývěska
R/SÚ
A/A

Pro Městys Kralice na Hané a Magistrát města Prostějova:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky zašlete
1 vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad.

Vyvěšeno dne:…………………

Sejmuto dne:……………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

