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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Šmíd Bronislav, tel. 582 329 174
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Šmíd Bronislav, tel. 582 329 174

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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"), 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 23. 7.
2021 podala společnost
Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov IČ: 26974487
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
rozhodl
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
o umístění stavby
"Optická síť Bedihošť - jih"
na pozemcích parc. č. 3, 5, 6, 7, 9, 49, 56, 58, 64/1, 69, 95/1, 95/2, 97, 118, 120/2, 126/2, 131/1, 132, 133,
137/2, 154, 155, 157, 158, 195, 197/1, 199/1, 200/1, 201, 207/1, 209/1, 211/1, 212, 215/1, 217/1, 219/1,
222, 224/1, 226/1, 228/1, 230, 232/1, 233, 235/2, 235/3, 237/8, 237/9, 237/10, 237/11, 237/12, 237/13,
237/14, 237/15, 237/16, 238/20, 238/21, 239/3, 239/4, 240/3, 240/6, 243/1, 244/3, 245/2, 246/3, 247/1,
247/2, 248, 251/1, 252, 255, 258, 265, 267, 269, 271, 274, 276, 278, 279, 295/2, 296/2, 299/2, 300, 325,
330/2, 334, 336, 366, 368, 370/2, 371, 372/1, 436, 514, 1102/14, 1102/16, 1102/17, 1102/18, 1102/19,
1102/20, 1102/21, 1102/22, 1102/23, 1102/24, 1103/6, 1395, 1419 v katastrálním území Bedihošť.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Síť bude vedena od místa budoucího napojení na síť Sprintel na parcele č. 514 řízeným protlakem
pod tratí Olomouc-Nezamyslice na západní stranu trati a dále k domu Palackého 73. Od něj bude trasa
vedena jihovýchodním směrem v zeleni ke křižovatce u č. or. 443 a v ulici Sv. Václava bude proveden
protlak na západní stranu, kde bude trasa pokračovat kolem č. or. 409 zpět do ulice Palackého, kde bude
pokračovat jihozápadním směrem po severní straně ulice v zeleni až k č. or. 562. Před č. or. 411 bude trasa
vedena protlakem pod silnicí 111/36711 na jižní stranu ulice k t. or. 464., odkud bude dále pokračovat
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jihozápadním směrem po jižní straně ulice až k parcele 111/3. Od č.or. 464 bude trasa vedena
severovýchodním směrem po jižní straně ulice, převážně v zeleni, až k č. or. 60, odkud bude dále
pokračovat v zeleni po ulici Komenského až k č. or. 67. U č. or. 501 bude tasa odbočena do ulice Zátiší,
kde bude vedena převážně po jižní straně vedle silnice, vč. protlaků k domům na protější straně, až ke
křižovatce s ulicí Jiráskova. Zde bude od č. or. 494 vedena dvěma překopy silnice k parcelám 51,56 a 58
vč. napojení domů Zátiší 179 a 180. Od domu Jiráskova 464 bude trasa vedena po obou stranách ulice
jižním směrem, vč. protlaků pod komunikací, převážně v zeleni až k č. 90 na východní straně ulice a z
jihozápadního konce ulice bude trasa vedena po parcele 1395 až k parcele 1121 a do ulice Za farmou, kde
bude vedena po západní straně ulice, s protlaky na východní stranu, až ke křižovatce s ul. Zátiší. Odtud
bude trasa vedena po parcele 1395 a 97 k pozemku 90/1 a také k pozemku 322/18 a k domům Zátiší 194 a
537. Od domu Palackého 73 bude trasa vedena okolo chodníku kolem domu Palackého 85 až k domu L.
Svobody 178 odkud bude trasa vedena po ulici L. Svobody převážně v komunikaci jihozápadním směrem,
vč. protlaků na jižní stranu a odbočení k domům, až ke křižovatce s ulicí Sv. Václava. O křižovatky bude
trasa vedena jihozápadním směrem převážně vedle komunikace až k domům č. or. 523 a 522, dále od
domu č. or. 541 přes pozemky 237/8, 237/11, 237/12, 237/16, 237/13, vč napojení k domům, a na parcelu
1419 a po ní dvěma směry -jihozápadně k parcele 1204/6 a severovýchodně k domu Sv. Václava 545. Od
ně bude trasa vedena v zeleni nejprve po východní a dále pak po západní straně ulice Sv. Václava ke
křižovatce s ul. L. Svobody a dále pak v zeleni jižním směrem po jihozápadní straně ulice Sv. Václava.
Ve všech ulicích, kde budou pokládány chráničky s optickým kabelem je též uvažováno s napojením
kabelu k přilehlým nemovitostem.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která je součástí ověřené projektové
dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Kopecký - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb, ČKAIT - 1006424, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou v rámci stavby, budou předány
pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu kolaudovaným a o tomto
předání budou přeloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou přijata taková
opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení inženýrských
sítí ze strany stavebníka (dodavatele stavby) přímo v terénu před započetím stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
6. Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné právnické nebo
fyzické osoby, která bude stavbu provádět.
7. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje
týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá její
zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
8. Ke stavbě bylo dne 1. 10. 2020 pod č.j.: PVMU 118712/2020 41, SpZn.: OD 2296/2020/Tu vydáno
odborem dopravy Magistrátu města Prostějova rozhodnutí dle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona o
pozemních komunikacích o povolení zvláštního užívání silnice III/36717 v obci Bedihošť k
umístěním inženýrských sítí – optického kabelu v silničním pozemku silnic pro potřeby stavby
"Optická síť Bedihošť - jih"
Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:
1. Při ukládání zařízení do silničního tělesa musí být postupováno podle § 36 zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích.
2. Doba zvláštního užívání komunikace umístěním optického kabeluje na dobu životnosti.
3. Budou splněny podmínky:
• křížení silnice III/36711 bude provedeno protlakem kolmo k ose silnice III/36711
• křížení silnice 111/36711 bude umístěno mimo hranice křižovatek a mimo směrové oblouky
• montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1,5 m od vnější hrany silniční obruby,
rigolu, příkopy, náspu atd.
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před výkopem montážních jam pro provedení protlaků a rýhy pro podélné uložení bude vytyčena
trasa optické sítě a bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení umístění optické trasy,
montážních jam a rýhy pro podélné uložení (o výkopu montážních jam a rýhy
pro podélné uložení bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován min. 15 pracovních dnů předem)
optický kabel, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode
dnem silničních příkop
přesah chráničky bude proveden min. 1,5 m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k
odsouhlasení hloubky uložení optického kabelu pod vozovkou silnice III/36711
podélné umístnění optického kabelu v souběhu se silnicí III/36711 bude min. 2,2 m od vnější hrany
silniční obruby, příkopy, náspu atd.
stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození vozovky a konstrukčních vrstev
silnice III/36711
v případě znečišťování vozovky silnice M/36711 během výstavby, bude znečištění průběžně
odstraňováno
výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice M/36711
při provádění prací nebude omezován provoz na silnici M/36711, tj. stavební technika nebude stát na
silnici M/36711
stavební práce nebudou prováděny v zimním období (od 1.11. do 31.3. následujícího roku)
před vydáním územního rozhodnutí bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
hloubka uložení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a
veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení
optických kabelů před záhozem montážních jam pro protlaky, ostatní před uvedením díla do provozu
nebo kolaudací
do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SÚ Jih uhrazen poplatek na základě
protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy
pracemi nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
SSOK, SÚ Jih bude poradovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese

9. Budou splněny podmínky dotčených orgánů státní správy:
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
závazné stanovisko: Č. j.: PVMU 107529/2020 40
ze dne 3. 9. 2020
Podmínky realizace stacionárních nevyjmenovaných zdrojů:
•
Bude prováděn pravidelný úklid celého staveniště. Pozornost bude zaměřena na úklid jemného
podílu materiálu.
•
V průběhu stavby budou přijata opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.
•
Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, budou osázeny co nejdříve po dokončení
prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci,
bude použito jutové plátno, mulč, či aplikace jiných řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu.
vyjádření: Č. j.: PVMU 112996/2020 40
ze dne 16. 9. 2020
Záměr je možno realizovat za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. půdy pro nezemědělské účely
tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu. V případě nesplnění této
podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v
souladu s ustanovením zákona dle části IX - Správní delikty.
2. Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem. půdního fondu za
předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
3. Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
4. Při provádění výkopových prací na zem. pozemcích bude provedena odděleně skrývka kulturních vrstev
půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
5. Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací
budou pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším
škodám.
7. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou
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sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
8. Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do
původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí
pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
9. Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc
závazné stanovisko zn.: MO OL-SOO1504/20/Sj
ze dne 2. 11. 2020
Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
5.
Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční
proudovou soustavou.
6.
V blízkosti kolejiště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7
vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a
vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být
zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou
prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
7.
Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisu, a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
9. Budou splněny podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí:
CETIN, a. s.
vyjádření Č.j.: 732014/20
ze dne 26. 8. 2021
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.;
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• - Dodržení minimálního odstupu 0,2m nově pokládané trasy SPRINTEL od krajního kabelu v
kynete PVSEK CETIN při souběhu obou sítí.
- Dodržení minimální vzdálenosti 0,3m při křížení a uložení sítě SPRINTEL vždy pod
kabelovou trasu CETIN.
- Pokud nebude možno tyto podmínky dodržet, bude trasa PVSEK CETIN v celé délce
souběhu/křížení uložena do vhodných dělených chrániček. Tyto pak budou v průběhu stavby
geodeticky zaměřeny a kóty předány POS CETIN, o čemž bude proveden zápis do stavebního
deníku.
- Kabelové komory, rozvaděče a boxy budou uloženy mimo ochranné pásmo SEK CETIN.
- Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst.6 / bod VII
Všeobecných podmínek ochrany SEK.
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Případné další požadavky na úpravu vedení SEK CETIN je nutno projednat předem s POS. ; a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti
CETIN a.s.
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
i) Tyto Všeobecné I podmínky ochrany sítě elektronických komunikaci (dále jen "VPOSEK") tvoři
součást Vyjádřeni (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanoveni Vyjádřeni, pokud
není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny (i) velkým písmenem, mají
následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:
"CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO:
04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
"Den" je kalendářní den;
.Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k
zatahovaní kabelů a ochranných trubek; "Občanský zákoník" znamená zákon Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění;
"POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, tel.: 602 521
715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz; "Pracovní den" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních
svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona Č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
"Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem,
nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnuti, povolení, souhlas
nebo licenci, včetně podmínek, které s nim souvisí;
"Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedeni SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění
zařízeni SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst.
17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešeni;
"SEK" je síť elektronických komunikaci ve vlastnictví CETIN;
"Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 5. Vyjádření, a je prováděna
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním
rozhodnutím (i) vydaným dle Stavebního zákona; "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
"Stavební zákon" je zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
"Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN
dne 26. 8. 2020 pod č.j. 732014/20;
"Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem Žádosti',
"Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové územ I určené a
vyznačené Žadatelem v Žádostí a výřezy účelové mapy SEK;
"Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
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změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění:
,,Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
"Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
3. PLATNOST A ÚČÍNNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odesláni Vyjádřeni na i) adresu elektronické pošty
Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE
(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla
zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o
elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o
elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při prováděni Stavby nebo jiných
prací, při odstraňování havárii a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou
praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná
opatřeni vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle
tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištěni jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který j~ přílohou Vyjádření a
skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den
následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen každé poškozeni či krádež SEK
bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost
dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se
jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádřeni vydáno, vzdala práva na
odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
(i) Při projektováni Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i)
zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména
ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v
oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění
Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez
jakýkoliv omezeni a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle
předchozího odstavce (í) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý,
byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ni zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném
pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to
včetně dočasných objektů zařízeni staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen
písemně kontaktovat POS za účelem získáni konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně
radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedeni (NN) ve vlastnictví společnosti
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod
písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod
písm. (ii) tohoto článku 5.
(v) Stavebník je povinen při projektováni Stavby, která je stavbou (a) zařízeni silových elektrických
sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedeni, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na
SEK, zpracovat ochranná opatřeni, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je
povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního
rozhodnuti k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzeni rušivých
vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatřeni.
(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke
Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve
vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo
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by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovni Kabelovodu nebo kabelové komory.
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menši, než jsou
2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakresleni Stavby v příčných
řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vy1ýčit trasu
SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke
Stavbě provádět. V případě porušeni této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN
za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je
společnosti CETIN uhradil.
(ii) Pět (5) Pracovních dni před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen
oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámeni dle
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně
číslo jednací Vyjádřeni a kontaktní údaje Stavebníka.
(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškozeni, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je
zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškozeni, není Stavebník oprávněn
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizaci kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů
nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK je Stavebník
povinen prověřit, zda výška nadzemního vedeni SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a
bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
(iv) Při prováděni zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádáni SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je
Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedeni SEK, která je
dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení
SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomi
společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c)
ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník
povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškozeni a odcizení.
(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během prováděni prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi
údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit
zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích
ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s
kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s
jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu
společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť
technické infrastruktury v podélném směru.
(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3)
Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před
zakrytím. Oznámeni Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den
zakryti, číslo jednací Vyjádřeni a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést
zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
7. ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádřeni a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK
vyplývající budou s konečnou platnosti řešeny u příslušného soudu České republiky.
8. PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předáni zpráv
jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách
vy1vářejlclch důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou
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zaslanou na adresu POS;
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(i) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třeli osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádřeni povinen užít
informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
(ii) Pro případ porušeni kterékoliv z povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jim pověřené třetí osoby,
založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jim pověřená třetí osoba
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti
Stavebníka, Žadatele nebo jim pověřené třetí osoby.
Moravská vodárenská, a. s.
vyjádření zn.: PRO/B/204 - 12228/20/Vych
ze dne 1. 9. 2020
Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:
• před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt
vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
• při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto
skutečnost oznámit MOVO, a.s.
• v místech křížení s vodovodním řadem i vodovodními přípojkami a kanalizačními řady a
přípojkami požadujeme všechny kabely uložit do chrániček a chráničky do žlabů a nad žlab
položit ochrannou fólii
• před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě
MOVO, a.s., včetně přípojek
• při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005. Při zásahu do
terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
• při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízená v naší správě doporučujeme tyto
provádět s maximální obezřetností a ručně
• naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné
provádění oprav, údržby a manipulace
• pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena
nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
• po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného
provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
• trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě
při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a
více
• při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005
• při umisťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního
zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a
kanalizačních stok do průměru 500mm včetně l,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad
průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než
2,5m pod terénem se vzdálenost ochranných pásem zvyšují o 1.0 m
GridServices, s.r.o
stanovisko zn.: 5002206295
ze dne 16. 9. 2020
* GridServices, s.r.o.* EPZ * regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících
podmínek:
Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné
dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č.458/2000 Sb: a nařízení vlády č.591
/2006.
Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení.
Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení
plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: www.gridservices.cz/dsonline-vytyceni-pz/.
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Investor nebo dodavatel stavby oznámí na GridServices, s.r.o., (www.gridservices.cz) termín zahájení
výkopových prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu
našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby
odpojení od sítě nn. Odpojení od sítě nn musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo
topnou sezónu!
Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím
jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanizmů. V místech, kde bude kabel pří výkopech
odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý
provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení
odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace
na místě. Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě
narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musíbýt zachováno stávající
krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček
anásledné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před
provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení
(www.gridservices.cz).
Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu,
neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu
požadujeme – pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení,
popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat
zaměstnance GridServices, s.r.o.
- pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz
technologie RS).
Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a
nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména
místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k
tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
K případným změnám proti schválené dokumentaci je nutné vyžádání nového stanoviska k existenci a
zabezpečení zařízení ve správě GridServices, s.r.o.
STANOVISKO EPZ - STL, NTL (Hana Vítková):
Křížení a souběh optické sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být
v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být
umístěny min. 1 m od plynárenských vedení- měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Obrysy zemních komor budou umístěny minimálně 1 m od obrysu PZ.
- Ke křížení optické sítě, včetně jejích chrániček s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 100 mm.
- K souběhu optické sítě, včetně jejích chrániček s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 400 mm.
- Úhel křížení PZ s optickou sítí bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být
úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako
přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Toto stanovisko se netýká žádných úprav
plynárenského zařízení v zájmovém území. Případně nutno řešit samostatně viz.
(http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/). Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich
podmínek při zjištění situace na místě.
Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu
plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka
materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním
způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
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Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.
(http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz)
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění
stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení,
veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích
režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona. V
zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.; občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1)Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy)
a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činností mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo
ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontrolynesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě
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výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a
plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN
EN 12007-1-4, TPG702 01.TPG702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Správa železniční dopravní cesty
souhrnné stanovisko zn.: 20672/2020 – SŽ- OŘ OLC –OPS/PrT
ze dne 19. 10. 2020
Správa železnic, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu dráhy s o u h l a s í za
předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
1. Při realizaci akce Optická síť Bedihošť - jih, k.ú. Bedihošť, dojde ke styku s telekomunikačním
vedením (DK, TK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným
pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD
Telematika č. j. 1202015506 ze 31. 8. 2020 Vám bylo zasláno samostatně (příloha č. 1).
2. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou
došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa
železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek
pro kabely Správy železnic, státní organizace.
3. Dodržení podmínek správy elektrotechniky a energetiky (SEE-869-2020) viz příloha č. 2 stanoviska
ze dne 17. 9. 2020 Správy železnic, státní organizace. Před zahájením zemních prací je nutné
kontaktovat J. Kratochvíla (tel. kontakt +420 728 856 694).
4. Požadujeme dořešit majetkoprávní vztahy k pozemku Správy železnic, státní organizace. Návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Vám zašleme na základě Vaší žádosti (kontaktní
osoba: Ing. Tomáš Nedbal, tel. +420 607 061 669, e-mail: Nedbal@spravazeleznic.cz). Za povolení
zřízení stavby na pozemku Správy železnic, státní organizace a za užívání nemovitosti drah při stavbě
je investor povinen zaplatit jednorázový poplatek ve výši 21.100,-Kč + DPH v základní sazbě.
Dohodnutá částka bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Správy železnic, státní
organizace, která bude zaslána investorovi. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti a zaplacení faktury je nutné provést nejpozději před vydáním územního souhlasu.
5. Dočasné zábory budou řešeny nájemní smlouvou (Bc. Novotná Hana, email:
NovotnaHa@spravazeleznic.cz, mobil +420 725 587 634).
6. Stavbou nesmí být narušena stabilita drážního tělesa. Křížení podzemního vedení s dráhou musí být
řešeno dle požadavků předpisu SŽDC S4.
7. Křížení dráhy musí splňovat všechny podmínky uvedené v předpise SŽDC S4 železniční spodek. Mj.
bude kolmé na osu dráhy, hloubka horního povrchu chráničky od pláně tělesa žel. spodku je min. 1,5
m. To je cca 2,2 m od úložné (horní) hrany pražce.
8. Při realizaci nesmí dojít k ohrožení ani omezení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Po dobu
provádění prací při křížení s žel. tratí si dodavatel stavby zajistí vhodné dopravní opatření, případně
výluku na trati.
9. Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a na dráze bude oznámen na OŘ
Olomouc a VPS TO Prostějov - pan Svatoslav Zedka (M 725 275 436, E
ZedkaM@spravazeleznic.cz). S ním bude dohodnuta technologie provádění prací a realizace
stavebních prací v blízkosti železniční trati. Budou stanoveny podmínky a opatření k zajištění
bezpečnosti železničního provozu, včetně předání kontaktů na odpovědného pracovníka zhotovitele
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prací.
10. Stavba musí být provedena tak, aby v žádném případě nedošlo k ohrožení nebo omezení provozu.
Stavební stroje a jejich části se nesmí dostat do nebezpečného pásma dráhy - 2,5 m od osy koleje.
11. Kabelové trasy jsou vedeny v trasách kabelů DK a TTK. Kabely OŘ SSZT jsou zakresleny
informativně (příloha č. 3). Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy zašlete v předstihu
14ti
dnů
na
naši
adresu,
pro
urychlení
je
možné
poslat
e-mailem:
hojgrova@spravazeleznic.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů
před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního
střediska panu Markovi Hopjanovi, telefon: 972741262 nebo mobil: 601 574 387, který
Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení. Při křížení je nutné dodržet
ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů provádějte ručně! Podmínkou umístění stavby
je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by
dojít k poškození těchto kabelů pojížděním stavebních mechanizmů.
12. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo
§ 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním
úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě
před vydáním souhlasu s ohlášenou stavbou příslušným stavebním úřadem.
13. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem (vč. kopie ověřeného
výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, úsek
náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné
stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání tohoto
souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní
rozhodnutí apod.), je investor stavby, popř. sjeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání
nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.
E. ON Distribuce, a.s.
vyjádření zn.:S 46170-27020984

ze dne 17. 9. 2020

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při
splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že
v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení
prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa
křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby
pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné
stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Přecechtěl, tel.: 58232-3806,
email: roman.precechtel@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
5. Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN požadujeme dle normy
ČSN 73 6005 osazení betonových chrániček na sdělovací vedení s přesahem min. 1 m na každou stranu
křižovaného objektu. Trasu výkopů v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN
provádět v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita, pro
sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. Minimální vzdálenost výkopů od
venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v
OP podzemních vedení VN, NN provádět pouze ručním nářadím.
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6.

Při provádění výstavby sdělovacího vedení požadujeme respektovat prostorovou normu ČSN 73
6005. Předmětné sdělovací vedení není možné ukládat do společného výkopu s kabelovým vedením v
majetku E.ON Distribuce, a.s.
7. Dle ČSN 73 6005 při nedostatečné šířce přidruženého prostoru mají při ukládání přednost sítě pro
silové kabely před sdělovacími kabely. Elektrické silové kabely se ukládají v prostoru nejblíže
přilehlém k zástavbě.
8. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo
po jeho odkrytí.
9. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
10. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
11. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN
EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
12. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
13. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č.
26070269 s platností do 15. 09. 2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a
provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
14. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru
tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení
dle platné ČSN EN 50 110-1.
15. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih
vyjádření zn.: SSOK-JH 18840/2020
ze dne 15. 9. 2020
SSOK. SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a zvláštním užíváním pozemní
komunikace za těchto podmínek:
- křížení silnice 111/36711 bude provedeno protlakem kolmo k ose silnice 111/36711
- křížení silnice 111/36711 bude umístěno mimo hranice křižovatek a mimo směrové oblouky
montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1,5 m od vnější hrany silniční
obruby, rigolu, příkopy, náspu atd.
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků a rýhy pro podélné uložení bude vytyčena
trasa optické sítě a bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení umístění optické trasy,
montážních jam a rýhy pro podélné uložení (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné
uložení bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován min. 15 pracovních dnů předem)
- optický kabel, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m
pode dnem silničních příkop
- přesah chráničky bude proveden min. 1,5 m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu,
atd.
- po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih
k odsouhlasení hloubky uložení optického kabelu pod vozovkou silnice 111/36711
- podélné umístnění optického kabelu v souběhu se silnicí 111/36711 bude min. 2,2 m od vnější
hrany silniční obruby, příkopy, náspu atd.
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stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození vozovky a konstrukčních vrstev
silnice 111/36711
- v případě znečišťování vozovky silnice 111/36711 během výstavby, bude znečištění průběžně
odstraňováno
výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice 111/36711
- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici 111/36711, tj. stavební technika nebude
stát na silnici 111/36711
- stavební práce nebudou prováděny v zimním období (od 1.11. do 31.3. následujícího roku)
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice 111/36711 požádat Magistrát města Prostějova odbor dopravy (silniční správní úřad)
Telia Carrier, a.s.
vyjádření zn.: 1312002090
ze dne 20. 8. 2020
Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení
veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně ieho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží
zejména tvto podmínky:
- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV
zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti Telia
(SITEL) k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném
souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti Telia (SITEL)
zaslána 8 týdnů předem.
- Zástupce Telia (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.
Obecné podmínky:
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které
stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing.
Rudolf
Čihák,
provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel.267198362.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu
odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti
Telia (SITEL).
- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat
nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umisťována zařízení včetně skladováni materiálu atp., která mohou omezit
přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí
technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v
Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění práci, proti poškození třetí
stranou, popřípadě poškozeni obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Telia (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena
odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným
způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo
267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol.
s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu
sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečné zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k
úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou
poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
České dráhy, a.s.
stanovisko zn.: 3373/20-RSMBRNO

ze dne 1. 10. 2020
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RSM Brno (organizační jednotka ČD, a.s.) souhlasí s výše uvedenou stavbou za těchto podmínek:
1. Stavba se nenachází na nemovitostech ve vlastnictví ČD, a.s. Pokud by došlo ke změně a stavba by
byla umístěna na nemovitostech ve vlastnictví ČD, a.s., požadujeme opětovně předložit projektovou
dokumentaci k novému posouzení a stanovení podmínek pro povolení stavby.
2. Jakékoliv poškození nemovitostí či majetku ve vlastnictví ČD, a.s. v průběhu stavby musí být
investorem napraveno na jeho vlastní náklady.
ČD Telematika a. s.
souhrnné stanovisko zn.: 1202015505
ze dne 31. 8. 2020
Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických
komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika
a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané
nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí
být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická
osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese
www.cdt.cz/ vytyčeni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem
vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové
částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické
kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti,
popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických
komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na
pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku
Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci
na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo
výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem
Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov, IČ: 26974487
Obec Bedihošť, Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, IČ: 00288004
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234
Radim Cetkovský, nar. 28. 10. 1973, L. Svobody 178, 798 21 Bedihošť,
Božena Cetkovská, nar. 5.10.1945, L. Svobody 178, 798 21 Bedihošť,
Jarmila Musilová, nar. 8.9.1952, L. Svobody 177, 798 21 Bedihošť,
Ing. Petr Musil, nar. 12.9.1972, L. Svobody 177, 798 21 Bedihošť,
Bohuslav Pospíšil, nar. 16.8.1939, L. Svobody 176, 798 21 Bedihošť,
Marie Pospíšilová, nar. 6.4.1949, L. Svobody 176, 798 21 Bedihošť,
Zdeněk Šebák, nar. 2.11.1946, L. Svobody 175, 798 21 Bedihošť,
Anežka Šebáková, nar. 10.1.1950, L. Svobody 175, 798 21 Bedihošť,
Dušan Hýbl, nar. 16.6.1972, L. Svobody 173, 798 21 Bedihošť,
Iveta Hýblová, nar. 18.11.1974, L. Svobody 173, 798 21 Bedihošť,
Jakub Marek, nar. 30.4.1973, L. Svobody 172, 798 21 Bedihošť,
Filip Marek, nar. 22.5.1974, L. Svobody 172, 798 21 Bedihošť,
Pavel Doležal, nar. 22.7.1972, L. Svobody 171, 798 21 Bedihošť,
Marcela Doležalová, nar. 13.11.1973, L. Svobody 171, 798 21 Bedihošť,
Radim Petřík, nar. 23.10.1975, L. Svobody 170, 798 21 Bedihošť,
Pavel Lenhardt, nar. 25.1.1972, L. Svobody 169, 798 21 Bedihošť,
Pavel Piňos, nar. 2.7.1968, L. Svobody 168, 798 21 Bedihošť,
Marie Piňosová, nar. 13.3.1939, L. Svobody 168, 798 21 Bedihošť,
Petr Šuba, nar. 30.10.1947, L. Svobody 167, 798 21 Bedihošť,
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Miluše Šubová, nar. 9.11.1950, L. Svobody 167, 798 21 Bedihošť,
Jan Koněvalík, nar. 2.1.1948, L. Svobody 166, 798 21 Bedihošť,
Božena Koněvalíková, nar. 3.9.1951, L. Svobody 166, 798 21 Bedihošť,
Ilona Démalová, nar. 9.3.1974, Klopotovice 39, 798 21 Klopotovice,
Roman Šíma, nar. 9.9.1968, Šárka 3226/18, 796 01 Prostějov,
Jan Šíma, nar. 30.11.1945, L. Svobody 165, 798 21 Bedihošť,
Zdenka Šímová, nar. 7.5.1948, L. Svobody 165, 798 21 Bedihošť,
Marie Bírová, nar. 13.7.1973, L. Svobody 164, 798 21 Bedihošť,
Marie Koldová, nar. 18.3.1952, L. Svobody 164, 798 21 Bedihošť,
Petr Kuchař, nar. 12.8.1988, L. Svobody 163, 798 21 Bedihošť,
Růžena Dolečková, nar. 20.11.1951, L. Svobody 162, 798 21 Bedihošť,
Ing. František Fischmeister, nar. 10.9.1957, L. Svobody 161, 798 21 Bedihošť,
Jarmila Fischmeisterová, nar. 11.12.1955, L. Svobody 161, 798 21 Bedihošť,
Zdeněk Komárek, nar. 1.4.1945, L. Svobody 151, 798 21 Bedihošť,
Miroslav Hekele, nar. 8.6.1948, L. Svobody 152, 798 21 Bedihošť,
Eva Hekelová, nar. 8.7.1950, L. Svobody 152, 798 21 Bedihošť,
Josef Černý, nar. 9.10.1950, L. Svobody 160, 798 21 Bedihošť,
Pavel Stratil, nar. 14.5.1973, L. Svobody 159, 798 21 Bedihošť,
Kateřina Stratilová, nar. 1.9.1981, L. Svobody 159, 798 21 Bedihošť,
Lukáš Mlčoch, nar. 6.1.1999, L. Svobody 158, 798 21 Bedihošť,
Hana Mlčochová, nar. 9.5.1973, L. Svobody 158, 798 21 Bedihošť,
Veronika Kouřilová, nar. 26.10.1978, L. Svobody 157, 798 21 Bedihošť,
Dominik Kouřil, nar. 14.4.2000, L. Svobody 157, 798 21 Bedihošť,
Ludmila Strouhalová, nar. 30.4.1951, L. Svobody 154, 798 21 Bedihošť,
Ludmila Látalová, nar. 3.5.1954, L. Svobody 154, 798 21 Bedihošť,
Josef Dvořák, nar. 18.7.1985, Dobromilice 309, 798 25 Dobromilice,
Miroslav Coufalík, nar. 5.8.1965, L. Svobody 154, 798 21 Bedihošť,
Ivana Coufalíková, nar. 5.3.1965, L. Svobody 154, 798 21 Bedihošť,
Josef Jaroš, nar. 10.2.1958, L. Svobody 156, 798 21 Bedihošť,
Zdeňka Jarošová, nar. 18.2.1965, L. Svobody 156, 798 21 Bedihošť,
Petr Kořínek, nar. 27.11.1943, L. Svobody 156, 798 21 Bedihošť,
Hana Marke, nar. 12.3.1993, L. Svobody 156, 798 21 Bedihošť,
Roman Marke, nar. 13.1.1990, L. Svobody 156, 798 21 Bedihošť,
Miroslav Tomeček, nar. 25.1.1962, L. Svobody 156, 798 21 Bedihošť,
Pavla Daněčková, nar. 27.7.1986, L. Svobody 465, 798 21 Bedihošť,
Erik Selinger, nar. 9.1.1982, L. Svobody 465, 798 21 Bedihošť,
MUDr. Marie Kudličková, nar. 5.8.1942, L. Svobody 153, 798 21 Bedihošť,
Ing. Tomáš Voráč, nar. 7.7.1969, Dětkovice 33, 798 04 Dětkovice,
Ludmila Voráčová, nar. 14.5.1969, Dětkovice 33, 798 04 Dětkovice,
Václav Hanák, nar. 26.1.1978, Sv. Václava 543, 798 21 Bedihošť,
Bc. Hana Hanáková, nar. 22.3.1981, Sv.Václava 543, 798 21 Bedihošť,
Štěpán Vláčil, nar. 26.3.1988, Sv. Václava 564, 798 21 Bedihošť,
Jaroslav Kuba, nar. 22.10.1986, V polích 3931/28, 796 01 Prostějov,
Ing. Michaela Zaoralová, nar. 1.12.1984, sídl. Svornosti 705/9, 798 11 Prostějov,
Ing. Martin Mucha, nar. 4.7.1987, L. Svobody 551, 798 21 Bedihošť,
Karel Bartoň, nar. 25.7.1961, Lipovec 345, 679 15 Lipovec,
Martin Cílek, nar. 13.7.1980, L. Svobody 536, 798 21 Bedihošť,
Lada Cílková, nar. 28.5.1974, L. Svobody 536, 798 21 Bedihošť,
Martin Steiner, Dis., nar. 16.1.1988, L. Svobody 547, 798 21 Bedihošť,
Mgr. Šárka Křivinková, nar. 21.6.1991, L. Svobody 547, 798 21 Bedihošť,
Aleš Tichý, nar. 28.3.1975, L. Svobody 546, 798 21 Bedihošť,
Lenka Tichá, nar. 29.11.1969, L. Svobody 154, 798 21 Bedihošť,
Pharm.Dr. Roman Grochol, nar. 31.8.1965, L. Svobody 535, 798 21 Bedihošť,
Adela Grocholová, nar. 16.12.1971, L. Svobody 535, 798 21 Bedihošť,
Ing. Pavel Sokol, nar. 17.5.1973, L. Svobody 523, 798 21 Bedihošť,
Bc. Kateřina Sokolová, nar. 2.6.1974, Svatopluka Čecha 1942/108, 612 00 Brno,
Kamila Kouřilová, nar. 31.3.1968, L. Svobody 522, 798 21 Bedihošť,
Alena Krestová, nar. 1.1.1971, L.Svobody 539, 798 21 Bedihošť,
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Hynek Tábor, nar. 3.7.1975, L. Svobody 534, 798 21 Bedihošť,
Ivo Korkeš, nar. 16.4.1958, Palackého 415, 798 21 Bedihošť,
Ing. Blanka Korkešová, nar. 24.2.1962, Palackého 415, 798 21 Bedihošť,
Zdeněk Pazdera, nar. 16.11.1972, L. Svobody 519, 798 21 Bedihošť,
Ludmila Pazderová, nar. 16.9.1971, L. Svobody 519, 798 21 Bedihošť,
Jana Táborová, nar. 2.6.1986, L. Svobody 534, 798 21 Bedihošť,
Ing. Pavel Horáček, nar. 21.12.1964, L. Svobody 527, 798 21 Bedihošť,
Ing. Jaroslav Braun, nar. 20.5.1962, L. Svobody 524, 798 21 Bedihošť,
Mgr. Ludmila Braunová, nar. 7.10.1959, L. Svobody 524, 798 21 Bedihošť,
Radmila Maradová, nar. 17.8.1974, L. Svobody 526, 798 21 Bedihošť,
Edita Šímová, nar. 30.4.1972, L. Svobody 520, 798 21 Bedihošť,
Šárka Hlaváčová, nar. 18.8.1977, L. Svobody 528, 798 21 Bedihošť,
Jana Křivánková, nar. 22.11.1976, L. Svobody 531, 798 21 Bedihošť,
DOPP, s.r.o., IČO 25565842, Palackého 409, 798 21 Bedihošť,
Jiří Čmel, nar. 25.3.1971, Palackého 431, 798 21 Bedihošť,
Blanka Čmelová, nar. 23.7.1977, Palackého 431, 798 21 Bedihošť,
Josef Ides, nar. 15.7.1973, Nerudova 443, 798 21 Bedihošť,
Soňa Idesová, nar. 9.2.1975, Nerudova 443, 798 21 Bedihošť,
Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní, IČ: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc,
Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IČ: 70960399, Kostelecká 55,
796 01 Prostějov,
Ing. Jaroslav Frýbort, nar. 15. 10. 1967, Zátiší 462, 798 21 Bedihošť,
Jiří Masař, nar. 18. 3. 1985, Palackého 470, 798 21 Bedihošť,
Božena Jahnová, nar. 15. 5. 1948, Okružní 3269/191, 796 01 Prostějov,
Eva Jančíková, nar. 1.8.1967, Komendova 54, 798 21 Bedihošť,
Petr Husár, nar. 3.9.1992, Komendova 56, 798 21 Bedihošť,
Lucie Husárová, nar. 14.7.1994, Komendova 56, 798 21 Bedihošť,
Jaroslav Jančík, nar. 31.1.1954, Sokolská 2306/28, 796 01 Prostějov,
Věra Jančíková, nar. 2.3.1953, Sokolská 2306/28, 796 01 Prostějov,
Ing. Jiří Cipl, nar. 29.11.1965, Komendova 525, 798 21 Bedihošť,
Ivana Ciplová, nar. 22.3.1967, Komendova 525, 798 21 Bedihošť,
Ing. Petr Vysloužil, nar. 4.2.1970, Jiráskova 472, 798 21 Bedihošť,
Ljudmila Vysloužilová, nar. 10.10.1974, Dolní brána 337, 798 27 Němčice nad Hanou,
Pavel Dalecký, nar. 1.7.1963, Komendova 521, 798 21 Bedihošť,
Marek Dostál, nar. 3.10.1973, Zátiší 180, 798 21 Bedihošť,
Josef Jeníček, nar. 10.10.1945, Zátiší 179, 798 21 Bedihošť,
Ludmila Jeníčková, nar. 16.9.1945, Zátiší 179, 798 21 Bedihošť,
Alena Brandecká, nar. 15.4.1949, Jaroslava Kaštila 1745/5, 796 01 Prostějov,
Mgr. Helena Opavská, nar. 10.9.1984, Jiráskova 489, 798 21 Bedihošť,
Miroslav Šebek, nar. 6.3.1954, Mozartova 358/85, 779 00 Olomouc,
Anna Šebková, nar. 7.6.1955, Mozartova 358/85, 779 00 Olomouc,
Václav Adam, nar. 19.4.1948, Vrchlického 13, 796 01 Prostějov,
Věra Kajnarová, nar. 12.2.1941, Komendova 90, 798 21 Bedihošť,
Kateřina Valouchová, nar. 24.3.1977, Zátiší 537, 798 21 Bedihošť,
Pavel Valouch, nar. 25.4.1976, Zátiší 537, 798 21 Bedihošť,
František Musil, nar. 30.9.1961, Zátiší 194, 798 21 Bedihošť,
Jiřina Musilová, nar. 22.9.1962, Zátiší 194, 798 21 Bedihošť,
Jana Dadák Vičarová, nar. 26.2.1984, Palackého 426, 798 21 Bedihošť,
Nikolas Novák, nar. 25.5.1991, Drysice 65, 683 21 Drysice,
Andrea Srostlíková, nar. 16.4.1991, Určice 270, 798 04 Určice,
Martin Přidálek, nar. 2.1.1985, Komárov 131, 798 12 Kralice na Hané,
Martin Chlup, nar. 26.9.1985, Karla Svolinského 314/5, 796 04 Prostějov,
Ondřej Konečný, nar. 10.5.1986, Mikoláše Alše 378/39, 798 11 Prostějov,
Veronika Koutná, nar. 8.2.1994, Za Farmou 556, 798 21 Bedihošť,
Tomáš Koutný, nar. 18.5.1989, Žešov 1, 796 01 Prostějov,
Lenka Balášová, nar. 21.12.1967, Albrechtická 2285/39g, 794 01 Krnov,
Pavel Syrovátka, nar. 31.5.1964, Za Farmou 557, 798 21 Bedihošť,
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Petr Vymlátil, nar. 10.1.1976, Tovární 50, 798 21 Bedihošť,
Daniela Berezová, nar. 7.8.1998, Za Farmou 560, 798 21 Bedihošť,
Daniel Willert, nar. 2.1.1996, Norská 4244/4, 796 04 Prostějov,
Zdeněk Luňáček, nar. 29.12.1958, Vícov 176, 798 03 Vícov,
Radim Luňáček, nar. 10.9.1986, Vícov 176, 798 03 Vícov,
Pavel Luňáček, nar. 12.3.1988, Vícov 71, 798 03 Vícov,
Pavel Bereza, nar. 7.9.1967, Belgická 4112/3, 796 04 Prostějov,
Milena Berezová, nar. 8.1.1968, Belgická 4112/3, 796 04 Prostějov,
EG. D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastupuje společnost GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311
Marcela Bravencová, nar. 28. 6. 1974, Palackého 414, 798 21 Bedihošť,
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČ: 45244782
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČ: 49241397
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha, IČ: 25083325
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, IČ: 13584324
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, IČ: 49240901,
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00
Praha, IČ: 26207842
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha, IČ: 45317054,
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha, IČ: 60197609
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha, IČ: 25672720,
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ: 04084063
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha, IČ: 64948242
České dráhy, státní organizace, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ: 48118664
Mgr. Alena Dostálová, nar. 5. 4. 1946, Zátiší 180, 798 21 Bedihošť,
Michal Smička, nar. 22.5.1978, Okružní 1449/129, 796 01 Prostějov,
Jana Smičková, nar. 8.1.1985, Okružní 1449/129, 796 01 Prostějov,
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575
zastupuje společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov,
IČ: 49451723
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,
IČ: 70994234
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ: 70994226
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČ: 61459445
PhDr. Vojtěch Chromec, nám. Edmunda Husserla č.p. 1641/9, 796 01 Prostějov 1
ustanovený opatrovník za dědice po zemřelých: Vladimír Cetkovský, nar. 24.10.1942, L. Svobody
178,798 21 Bedihošť,Jaroslav Dostál, nar. 9.4.1944, Zátiší č.p. 180, 798 21 Bedihošť
Odůvodnění:
Dne 23. 7. 2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 2. 9. 2021 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. Stavební úřad dále v oznámení sdělil, že ke dni 30.
9. 2021 bude mít nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání
rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci 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, mohli 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 po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve
věci rozhodnuto.
Dne 10. 9. 2021 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemné námitky od účastníků
řízení Ing. Jaroslava Brauna, Mgr. Ludmily Braunové oba bytem L. Svobody 524, 798 21 Bedihošť. Další
námitku obdržel stavební úřad dne 20. 9. 2021 od účastníka řízení Ing. Pavla Horáčka, bytem L. Svobody
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527, 798 21 Bedihošť. Dne 27. 9. 2021 účastník řízení Pavel Horáček podanou námitku ze dne 20. 9.
2021 vzal zpět.
Ve dnech 9. 9. 2021, 15. 9. 2021, 22. 9. 2021 a 27. 9. 2021 využili svého práva, nahlédnout do
podkladů k rozhodnutí účastníci řízení Ing. Jaroslav Braun a Mgr. Ludmila Braunová, oba bytem L.
Svobody 524, 798 21 Bedihošť, Ing. Pavel Horáček, bytem L. Svobody 527, 798 21 Bedihošť, Ing.
Michaela Zaoralová, bytem sídl. Svornosti č.p. 705/9, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6 a Alena Brandecká,
bytem Jaroslava Kaštila č.p. 1745/5, 796 01 Prostějov 1.
Dne 29. 11. 2021 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova žádost od žadatele společnosti
Sprintel s.r.o., se sídlem Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov o zúžení předmětu územního řízení o
pozemky parc. č. 240/2 a 240/5 v katastrálním území Bedihošť. Na základě výše uvedeného nebudou
vlastníci pozemků parc. č. 240/2 a 240/5 v katastrálním území Bedihošť hlavními účastníky řízení.
Následně stavební úřad oznámil dne 1. 12. 2021 zúžení předmětu 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. Stavební úřad dále
v oznámení sdělil, že ke dni 3. 1. 2022 bude mít nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho
názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci 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, mohli 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 po uplynutí lhůty k podání námitek. Po
uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků předmětného řízení nevyjádřil, nepodal žádné námitky ani
připomínky a ani se následně nevyjádřil k podkladům rozhodnutí, dotčené orgány neuplatnily žádná
závazná stanoviska.
Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o urychlení“) v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým
počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o
zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109
písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být
záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého
pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit
postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje
veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto
dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li
jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den
ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky
dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil
účastníky řízení. Ve smyslu § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil:
- doklad prokazující jeho právo provést stavbu založené smlouvou
- závazná stanoviska dotčených orgánů,
- souhlasná stanoviska a vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury
- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení
Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil
stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům.
Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti
s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova,
odborem životního prostředí; Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, Krajského ředitelství

Č.j. PVMU

4860/2022 61

str. 20

policie Olomouckého kraje, Územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu). Stanoviska těchto
spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako
vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že
jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí,
může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad
míru stávající či obvyklou.
Vzhledem k charakteru záměru, nebylo nutné dokládat smlouvy s příslušnými vlastníky technické
infrastruktury, postačí jejich vyjádření.
Dle § 86 stavebního zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné
náležitosti a došel k závěru, že ano. Ustanovení § 86 odst. 2, písm. a) stavebního zákona se k žádosti
dokládá souhlas dle § 184a stavebního zákona a podle § 184a odst. 3 není třeba takový souhlas dokládat ,
je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření
stanoven účel vyvlastnění zákonem. Vyvlastnění potom upravuje ustanovení § 170 stavební zákona, které
říká, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných
opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací
dokumentaci a jde-li o
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné
k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické
stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území.
Stavby elektronických komunikací pro svoji realizaci vyžadují územní rozhodnutí, případně pro ně
postačuje při splnění podmínek § 96 stavebního zákona územní souhlas. Tyto stavby pojmově patří pod
stavby technické infrastruktury definované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a dle § 7 odst. 2
zákona o elektronických komunikacích se uskutečňují ve veřejném zájmu.
Stavební úřad se zabýval otázkou, zda umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a dle vyjádření odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova
ze dne 16. 10. 2020 pod č.j.: PVMU 126077/2020 62 je stavební záměr je v souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování je přípustný.
V souvislosti s předchozím je však třeba připomenout, že samotná existence pravomocného
územního rozhodnutí pro realizaci konkrétní stavby elektronických komunikací ještě nepostačuje, neboť
její stavebník, tj. podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, je vázán povinnostmi uvedenými v §
104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. Zde je zakotveno, že pro zajištění oprávnění zřídit
stavbu předmětného charakteru dle podmínek vydaného územního rozhodnutí musí tento podnikatel
nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k části dotčené nemovitosti.
Pokud k uzavření takové smlouvy nedojde, případně i v dalších případech uvedených v § 104 odst. 4
zákona o elektronických komunikacích jako speciálního zákona, rozhodne o vyvlastnění, tj. o omezení
vlastnického práva zřízením věcného břemene v nezbytném rozsahu, na žádost podnikatele vyvlastňovací
úřad dle vyvlastňovacího zákona. V takovém případě však může být oprávnění zřídit stavbu sítě
elektronických komunikací dle pravomocného územního rozhodnutí podnikatelem realizováno teprve od
dne vykonatelnosti rozhodnutí o vyvlastnění.
Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaný záměr žadatele stavební úřad posuzoval v
souladu s platnými právními předpisy. Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku je obsah vlastnického
práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezích zákona, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších
okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto
Na základě uvedených skutečností došel stavební úřad k závěru, že výše uvedenou stavbu na
předmětných pozemcích lze povolit.
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Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům.
V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní
rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle
zvláštních předpisů. Stavební úřad si je při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že
žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny
dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými
orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vychází a hodnotí
je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90
stavebního zákona zkoumá, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na
základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či
překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale
ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.
Stavební úřad si je vědom, že problematika umísťování veřejně prospěšných staveb a s tím spojené
uplatňování vlastnických práv je oblastí velmi citlivou. Dochází zde totiž ke střetu různých zájmů, které
se právo (za absence účinné úpravy jiných normativních systémů) snaží tu méně, tu více úspěšně vyřešit.
V prvé řadě se jedná o zájem stavebníka opírající se zpravidla o jeho právo vyplývající ze zákona a o
legitimní očekávání, že za splnění zákonem stanovených podmínek obdrží příslušné územní rozhodnutí
o umístění předmětné stavby. Dále je zde zájem vlastníka nemovitosti o to, aby umístěním předmětné
stavby nenarušilo jeho vlastnické právo. Konečně je zde zájem státu na tom, aby při umístění předmětné
stavby a její následné realizaci byly respektovány požadavky bezpečnosti, hygieny, ochrany životního
prostředí a dalších statků apod.
Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu je stavební úřad povinen uplatňovat svou pravomoc
pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu
byla svěřena. Po předložení žádosti podle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je
záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky
na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad rozhoduje o podaném návrhu a nemůže ho měnit.
Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy skutečnost, že se v územním
řízení prokáže, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem nebo zasahuje do subjektivních práv účastníků
řízení nad přípustnou míru. Důvodem pro neschválení záměru tedy není jakýkoliv zásah do práv
účastníků řízení, nýbrž pouze zásah, který přesahuje přiměřenou míru. V daném případě orgán veřejné
moci v obsahu právních předpisů upravujících územní řízení oporu pro takové omezení nenašel, neboť
zásah do práv účastníků řízení, který umístění stavby způsobí, neshledal zásahem, který by přesahoval
přiměřenou míru, ani nebylo prokázáno, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem.
Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem
v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou
zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a
způsob zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu.
Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.
Smyslem odůvodnění tohoto rozhodnutí je doložení jeho správnosti, jakož i zákonnosti postupu
stavebního úřadu v tomto řízení, jež vydání územního rozhodnutí o umístění stavby předcházelo.
Z odůvodnění jsou zřejmé jak skutkové tak právní předpoklady, z nichž stavební úřad vycházel při
hodnocení konkrétní skutkové podstaty a při její subsumpci pod určité ustanovení zákona. Reaguje
především na všechny předestřené námitky v návrhu obsažené, zejména právní úvahy o nich a důvody,
které stavební úřad k výroku rozhodnutí vedly. Absence těchto úvah by zakládala nepřezkoumatelnost
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tohoto rozhodnutí a činila by jej nezákonným. Stejné důsledky by mohly nastat i v případě, kdy
v odůvodnění rozhodnutí chybí nebo je nedostatečná právní argumentace a hodnocení stavebního úřadu
při vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků do řízení vznesených.
Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými
bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních
pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem,
polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku
stavby se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen
oprávněním předmět svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona,
přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků
v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo.
Stanoviska sdělili:
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
závazné stanovisko: Č. j.: PVMU 107529/2020 40
vyjádření: Č. j.: PVMU 112996/2020 40

ze dne 3. 9. 2020
ze dne 16. 9. 2020

Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy
rozhodnutí Č.j.: PVMU 118712/2020 41

ze dne 1. 10.2020

Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření: Č. j.: KUOK 98258/2020 40

ze dne 10. 9. 2020

Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územní
památkové péče
vyjádření Č. j.: PVMU 105936/2020 62
ze dne 1. 9. 2020
vyjádření Č. j.: PVMU 126077/2020 62
ze dne 16. 10. 2020
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc
závazné stanovisko zn.: MO OL-SOO1504/20/Sj

ze dne 2. 11. 2020

CETIN, a. s.
vyjádření Č.j.: 732014/20

ze dne 26. 8. 2020

Moravská vodárenská, a. s.
vyjádření zn.: PRO/B/204 - 12228/20/Vych
GridServices, s.r.o
stanovisko zn.: 5002206295
Správa železniční dopravní cesty
souhrnné stanovisko zn.: 20672/2020 – SŽ- OŘ OLC –OPS/PrT

ze dne 1. 9. 2020
ze dne 16. 9. 2020
ze dne 19. 10. 2020

E. ON Distribuce, a.s.
vyjádření zn.:S 46170-27020984

ze dne 17. 9. 2020

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih
vyjádření zn.: SSOK-JH 18840/2020

ze dne 15. 9. 2020

Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov
vyjádření č.j.: KRPM- 342-132/ČJ-2020-1400IT-OPP

ze dne 9. 9. 2020

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
závazné stanovisko Sp.zn.: 104209/2020-1150-OÚZ-BR

ze dne 8. 9. 2020

T-Mobile Czech Republic a. s.
vyjádření zn.: E35086/20

ze dne 18. 8. 2020

SITEL, spol. s. r. o.
vyjádření č.: 1112003588

ze dne 19. 8. 2020

Telia Carrier, a.s.
vyjádření zn.: 1312002090

ze dne 20. 8. 2020
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České dráhy, a.s.
stanovisko zn.: 3373/20-RSMBRNO

ze dne 1. 10. 2020

České radiokomunikace a. s.
vyjádření zn.: ÚPTS/OS/253488/2020

ze dne 19. 8. 2020

itself s. r. o.,
vyjádření č.j.: 20/004392

ze dne 10. 9. 2020

Dial Telecom, a. s.
vyjádření zn.: CR820833

ze dne 18. 8. 2020

ČD Telematika a. s.
souhrnné stanovisko zn.: 1202015505

ze dne 31. 8. 2020

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad před zahájením řízení. Stavební úřad posoudil vliv stavby
na okolí a okolní pozemky s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků. Stavební úřad
dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním
řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb
v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním
na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.
Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního
řízení jsou dále 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; dále jsou to osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis.
Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:
dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw
Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Obec Bedihošť, IDDS: ap8b2fe
Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Správa železnic, státní organizace, Radim Cetkovský, Božena Cetkovská, Jarmila Musilová, Ing. Petr
Musil, Bohuslav Pospíšil, Marie Pospíšilová, Zdeněk Šebák, Anežka Šebáková, Dušan Hýbl, Iveta
Hýblová, Jakub Marek, Filip Marek, Pavel Doležal, Marcela Doležalová, Radim Petřík, Pavel Lenhardt,
Pavel Piňos, Marie Piňosová, Petr Šuba, Miluše Šubová, Jan Koněvalík, Božena Koněvalíková, Ilona
Démalová, Roman Šíma, Jan Šíma, Zdenka Šímová, Marie Bírová, Marie Koldová, Petr Kuchař, L.
Růžena Dolečková, Ing. František Fischmeister, Jarmila Fischmeisterová, Zdeněk Komárek, Miroslav
Hekele, Eva Hekelová, Josef Černý, Pavel Stratil, Kateřina Stratilová, Lukáš Mlčoch, Hana Mlčochová,
Veronika Kouřilová, Dominik Kouřil,Ludmila Strouhalová, Ludmila Látalová, Josef Dvořák, Miroslav
Coufalík, Ivana Coufalíková, Josef Jaroš, Zdeňka Jarošová, Petr Kořínek,Hana Marke, Roman Marke,
Miroslav Tomeček, Pavla Daněčková, Erik Selinger, MUDr. Marie Kudličková, Ing. Tomáš Voráč,
Ludmila Voráčová, Václav Hanák, Bc. Hana Hanáková, Štěpán Vláčil, Jaroslav Kuba,Ing. Michaela
Zaoralová, Ing. Martin Mucha, Karel Bartoň, Martin Cílek, Lada Cílková, Martin Steiner, Mgr. Šárka
Křivinková, Aleš Tichý, Lenka Tichá, Pharm.Dr. Roman Grochol, Adela Grocholová, Ing. Pavel Sokol,
Bc. Kateřina Sokolová, Kamila Kouřilová, Alena Krestová, Hynek Tábor, Ivo Korkeš, Ing. Blanka
Zdeněk Pazdera, Ludmila Pazderová, Jana Táborová, Ing. Pavel Horáček, Radmila Maradová, Edita
Šímová, Šárka Hlaváčová, Jana Křivánková, DOPP, s.r.o., Jiří Čmel, Blanka Čmelová, Josef Ides, Soňa
Idesová, Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní, Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby
Jih Prostějov, Ing. Jaroslav Frýbort, Jiří Masař, Božena Jahnová, Eva Jančíková, Petr Husár, Lucie
Husárová, Jaroslav Jančík, Věra Jančíková, Ing. Jiří Cipl, Ivana Ciplová, Ing. Petr Vysloužil, Ljudmila
Vysloužilová, Pavel Dalecký, Marek Dostál, Josef Jeníček, Ludmila Jeníčková, Alena Brandecká, Mgr.
Helena Opavská, Miroslav Šebek, Anna Šebková, Václav Adam, Věra Kajnarová, Kateřina Valouchová,
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Pavel Valouch, František Musil, Jiřina Musilová, Jana Dadák Vičarová, Nikolas Novák, Andrea
Srostlíková, Martin Přidálek, Martin Chlup, Ondřej Konečný, Veronika Koutná, Tomáš Koutný, Lenka
Balášová, Pavel Syrovátka, Petr Vymlátil, Daniela Berezová, Daniel Willert, Zdeněk Luňáček, Radim
Luňáček, Pavel Luňáček, Pavel Bereza, Milena Berezová, Mgr. Alena Dostálová, Michal Smička, Jana
Smičková, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., zastupuje společnost GasNet Služby, s.r.o., Marcela Bravencová,
Česká spořitelna, a.s., ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Sberbank CZ, a.s., Hypoteční banka, a.s.,
Raiffeisenbank a.s., TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., Komerční banka, a.s.,
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., MONETA Money Bank, a.s., CETIN a.s., UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., České dráhy, státní organizace, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
zastupuje společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Správa železnic, státní organizace, Oblastní
ředitelství Olomouc, České dráhy, a.s., ČD - Telematika a.s., PhDr. Vojtěch Chromec, ustanovený
opatrovník za dědice po zemřelých: Vladimír Cetkovský, Jaroslav Dostál,
Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona:
Vlastníci pozemků parc.č. 204/7, 234, 235/1, 236, 237/18, 1448, 238/22, 238/24, 237/20, 237/19, 238/23,
237/17, 238/18, 239/1, 240/1, 243/2, 244/1, 245/7, 247/4, 247/3, 249, 250, 247/8, 251/2, 247/6, 246/4,
245/4, 244/5, 243/4, 242/1, 241, 816, 235/4, 120/1, 122, 124, 131/2, 137/3, 139/1, 139/2, 141/2, 144,
146/1, 148, 156, 160, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 173, 175, 177 ,179, 181, 183, 185, 187, 188, 190,
192, 196/3,194, 282/2, 275, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 240/5, 264, 257, 254, 221, 223, 225, 227, 229,
231, 151, 149, 147, 145, 143, 142,5, 140, 138/2, 138/1, 136, 134, 130, 128, 127, 125, 123, 119/1, 121,
111/3, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77/1, 75, 73, 72, 65, 61, 59, 54, 53, 52, 48, 41, 33, 31, 30, 29, 20, 19,
14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 372/2, 367, 23, 24, 35, 37, 39, 42/1, 43, 45, 51, 359, 357, 356, 355, 290, 293, 295/1,
296/1, 299/1, 353, 351, 349, 348, 346, 344, 343, 341, 340, 339, 338, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314,
316, 318, 320, 323, 321, 322/1, 1102/26, 1121, 1105, 1104, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1102/27, 1102/30,
1102/31, 1103/4, 1102/25, 1103/5, 90/1, 88, 322/18, 64/3, 67 v katastrálním území Bedihošť.
Námitky účastníků řízení:
Dne 10. 9. 2021 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemné námitky od účastníka řízení
Ing. Jaroslava Brauna a Mgr. Ludmily Braunové oba bytem L. Svobody 524, 798 21 Bedihošť, ve
kterých uvádí následující:
Pozemky parcelní č. 240/2 a 240/5 jsou v našem společném jmění manželů. Umístění stavby na těchto
pozemcích bez našeho souhlasu považujeme za hrubý zásah do vlastnického práva k těmto pozemkům.
Pozemek parc. č. 240/5 je jediným přístupem k našim nemovitostem umístěných na pozemku parc. č.
240/2. V průběhu provádění stavby bude, vzhledem k malé šířce pozemku parc. č. 240/5, znemožněn
přístup složkám IZS k naším nemovitostem na pozemku pare. č. 240/2.
Na základě výše uvedeného NESOUHLASÍME s umístěním stavby „Optická síť Bedihošť-jih" na našich
pozemcích pare. č. 240/2 a 240/5.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
K námitce umístění optického vedení na pozemcích parc. č. 240/2 a 240/5 v katastrálním území Bedihošť
stavební úřad sděluje, že dle předložení projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Kopecký autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1006424 nebude stavba optického
vedení na výše uvedených pozemcích umístěna.
Na základě výše uvedeného stavební úřad Magistrátu města Prostějova konstatuje, že se výše uvedenými
námitkami a připomínkami řádně zabýval, ale z výše uvedených důvodů je shledal jako nedůvodné pro
územní rozhodnutí o umístění stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města
Prostějova. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.
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.
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Na předmětné územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o urychlení“). Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o urychlení se lhůty pro podání žalob k soudům
k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných podle ust. § 1 zákona o urychlení zkracují
na polovinu.
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 také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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.

Bronislav Šmíd
referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23. 7. 2021.
Obdrží:
Účastníci řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw
Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Obec Bedihošť, IDDS: ap8b2fe
Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
Radim Cetkovský, L. Svobody č.p. 178, 798 21 Bedihošť
Božena Cetkovská, L. Svobody č.p. 178, 798 21 Bedihošť
Jarmila Musilová, L. Svobody č.p. 177, 798 21 Bedihošť
Ing. Petr Musil, L. Svobody č.p. 177, 798 21 Bedihošť
Bohuslav Pospíšil, L. Svobody č.p. 176, 798 21 Bedihošť
Marie Pospíšilová, L. Svobody č.p. 176, 798 21 Bedihošť
Zdeněk Šebák, L. Svobody č.p. 175, 798 21 Bedihošť
Anežka Šebáková, L. Svobody č.p. 175, 798 21 Bedihošť
Dušan Hýbl, L. Svobody č.p. 173, 798 21 Bedihošť
Iveta Hýblová, L. Svobody č.p. 173, 798 21 Bedihošť
Jakub Marek, L. Svobody č.p. 172, 798 21 Bedihošť
Filip Marek, L. Svobody č.p. 172, 798 21 Bedihošť
Pavel Doležal, L. Svobody č.p. 171, 798 21 Bedihošť
Marcela Doležalová, L. Svobody č.p. 171, 798 21 Bedihošť
Radim Petřík, L. Svobody č.p. 170, 798 21 Bedihošť
Pavel Lenhardt, L. Svobody č.p. 169, 798 21 Bedihošť
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Pavel Piňos, L. Svobody č.p. 168, 798 21 Bedihošť
Marie Piňosová, L. Svobody č.p. 168, 798 21 Bedihošť
Petr Šuba, L. Svobody č.p. 167, 798 21 Bedihošť
Miluše Šubová, L. Svobody č.p. 167, 798 21 Bedihošť
Jan Koněvalík, L. Svobody č.p. 166, 798 21 Bedihošť
Božena Koněvalíková, L. Svobody č.p. 166, 798 21 Bedihošť
Ilona Démalová, Klopotovice č.p. 39, 798 21 Bedihošť
Roman Šíma, Šárka č.p. 3226/18, 796 01 Prostějov 1
Jan Šíma, L. Svobody č.p. 165, 798 21 Bedihošť
Zdenka Šímová, L. Svobody č.p. 165, 798 21 Bedihošť
Marie Bírová, L. Svobody č.p. 164, 798 21 Bedihošť
Marie Koldová, L. Svobody č.p. 164, 798 21 Bedihošť
Petr Kuchař, L. Svobody č.p. 163, 798 21 Bedihošť
Růžena Dolečková, L. Svobody č.p. 162, 798 21 Bedihošť
Ing. František Fischmeister, L. Svobody č.p. 161, 798 21 Bedihošť
Jarmila Fischmeisterová, L. Svobody č.p. 161, 798 21 Bedihošť
Zdeněk Komárek, L. Svobody č.p. 151, 798 21 Bedihošť
Miroslav Hekele, L. Svobody č.p. 152, 798 21 Bedihošť
Eva Hekelová, L. Svobody č.p. 152, 798 21 Bedihošť
Josef Černý, L. Svobody č.p. 160, 798 21 Bedihošť
Pavel Stratil, L. Svobody č.p. 159, 798 21 Bedihošť
Kateřina Stratilová, L. Svobody č.p. 159, 798 21 Bedihošť
Lukáš Mlčoch, L. Svobody č.p. 158, 798 21 Bedihošť
Hana Mlčochová, L. Svobody č.p. 158, 798 21 Bedihošť
Veronika Kouřilová, L. Svobody č.p. 157, 798 21 Bedihošť
Dominik Kouřil, L. Svobody č.p. 157, 798 21 Bedihošť
Ludmila Strouhalová, L. Svobody č.p. 154, 798 21 Bedihošť
Ludmila Látalová, L. Svobody č.p. 154, 798 21 Bedihošť
Josef Dvořák, Dobromilice č.p. 309, 798 25 Dobromilice
Miroslav Coufalík, L. Svobody č.p. 154, 798 21 Bedihošť
Ivana Coufalíková, L. Svobody č.p. 154, 798 21 Bedihošť
Josef Jaroš, L. Svobody č.p. 156, 798 21 Bedihošť
Zdeňka Jarošová, L. Svobody č.p. 156, 798 21 Bedihošť
Petr Kořínek, L. Svobody č.p. 156, 798 21 Bedihošť
Hana Marke, L. Svobody č.p. 156, 798 21 Bedihošť
Roman Marke, L. Svobody č.p. 156, 798 21 Bedihošť
Miroslav Tomeček, L. Svobody č.p. 156, 798 21 Bedihošť
Pavla Daněčková, L. Svobody č.p. 465, 798 21 Bedihošť
Erik Selinger, L. Svobody č.p. 465, 798 21 Bedihošť
MUDr. Marie Kudličková, L. Svobody č.p. 153, 798 21 Bedihošť
Ing. Tomáš Voráč, IDDS: z5peqrt
Ludmila Voráčová, Dětkovice č.p. 33, 798 04 Určice
Václav Hanák, Sv. Václava č.p. 543, 798 21 Bedihošť
Bc. Hana Hanáková, Sv.Václava č.p. 543, 798 21 Bedihošť
Štěpán Vláčil, Sv. Václava č.p. 564, 798 21 Bedihošť
Jaroslav Kuba, V polích č.p. 3931/28, 796 01 Prostějov 1
Ing. Michaela Zaoralová, sídl. Svornosti č.p. 705/9, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Ing. Martin Mucha, L. Svobody č.p. 551, 798 21 Bedihošť
Karel Bartoň, IDDS: iu78m7v
Martin Cílek, L. Svobody č.p. 536, 798 21 Bedihošť
Lada Cílková, L. Svobody č.p. 536, 798 21 Bedihošť
Martin Steiner, Dis., L. Svobody č.p. 547, 798 21 Bedihošť
Mgr. Šárka Křivinková, L. Svobody č.p. 547, 798 21 Bedihošť
Aleš Tichý, L. Svobody č.p. 546, 798 21 Bedihošť
Lenka Tichá, L. Svobody č.p. 154, 798 21 Bedihošť
Pharm.Dr. Roman Grochol, L. Svobody č.p. 535, 798 21 Bedihošť
Adela Grocholová, L. Svobody č.p. 535, 798 21 Bedihošť
Ing. Pavel Sokol, L. Svobody č.p. 523, 798 21 Bedihošť
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Bc. Kateřina Sokolová, Svatopluka Čecha č.p. 1942/108, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Kamila Kouřilová, L. Svobody č.p. 522, 798 21 Bedihošť
Alena Krestová, L.Svobody č.p. 539, 798 21 Bedihošť
Hynek Tábor, L. Svobody č.p. 534, 798 21 Bedihošť
Ivo Korkeš, Palackého č.p. 415, 798 21 Bedihošť
Ing. Blanka Korkešová, Palackého č.p. 415, 798 21 Bedihošť
Zdeněk Pazdera, L. Svobody č.p. 519, 798 21 Bedihošť
Ludmila Pazderová, IDDS: eyganfv
Jana Táborová, L. Svobody č.p. 534, 798 21 Bedihošť
Ing. Pavel Horáček, L. Svobody č.p. 527, 798 21 Bedihošť
Radmila Maradová, L. Svobody č.p. 526, 798 21 Bedihošť
Edita Šímová, L. Svobody č.p. 520, 798 21 Bedihošť
Šárka Hlaváčová, L. Svobody č.p. 528, 798 21 Bedihošť
Jana Křivánková, L. Svobody č.p. 531, 798 21 Bedihošť
DOPP, s.r.o., IDDS: jquzkcn
Jiří Čmel, Palackého č.p. 431, 798 21 Bedihošť
Blanka Čmelová, Palackého č.p. 431, 798 21 Bedihošť
Josef Ides, Nerudova č.p. 443, 798 21 Bedihošť
Soňa Idesová, Nerudova č.p. 443, 798 21 Bedihošť
Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní, IDDS: qiabfmf
Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn
Ing. Jaroslav Frýbort, Zátiší č.p. 462, 798 21 Bedihošť
Jiří Masař, Palackého č.p. 470, 798 21 Bedihošť
Božena Jahnová, Okružní č.p. 3269/191, 796 01 Prostějov 1
Eva Jančíková, Komendova č.p. 54, 798 21 Bedihošť
Petr Husár, Komendova č.p. 56, 798 21 Bedihošť
Lucie Husárová, Komendova č.p. 56, 798 21 Bedihošť
Jaroslav Jančík, Sokolská č.p. 2306/28, 796 01 Prostějov 1
Věra Jančíková, Sokolská č.p. 2306/28, 796 01 Prostějov 1
Ing. Jiří Cipl, Komendova č.p. 525, 798 21 Bedihošť
Ivana Ciplová, Komendova č.p. 525, 798 21 Bedihošť
Ing. Petr Vysloužil, Jiráskova č.p. 472, 798 21 Bedihošť
Ljudmila Vysloužilová, Dolní brána č.p. 337, 798 27 Němčice nad Hanou
Pavel Dalecký, Komendova č.p. 521, 798 21 Bedihošť
Marek Dostál, Zátiší č.p. 180, 798 21 Bedihošť
Josef Jeníček, Zátiší č.p. 179, 798 21 Bedihošť
Ludmila Jeníčková, Zátiší č.p. 179, 798 21 Bedihošť
Alena Brandecká, Jaroslava Kaštila č.p. 1745/5, 796 01 Prostějov 1
Mgr. Helena Opavská, Jiráskova č.p. 489, 798 21 Bedihošť
Miroslav Šebek, Mozartova č.p. 358/85, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Anna Šebková, Mozartova č.p. 358/85, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Václav Adam, Jiráskova č.p. 491, 798 21 Bedihošť
Věra Kajnarová, Komendova č.p. 90, 798 21 Bedihošť
Kateřina Valouchová, Zátiší č.p. 537, 798 21 Bedihošť
Pavel Valouch, Zátiší č.p. 537, 798 21 Bedihošť
František Musil, Zátiší č.p. 194, 798 21 Bedihošť
Jiřina Musilová, Zátiší č.p. 194, 798 21 Bedihošť
Jana Dadák Vičarová, Palackého č.p. 426, 798 21 Bedihošť
Nikolas Novák, Drysice č.p. 65, 683 21 Pustiměř
Andrea Srostlíková, Určice č.p. 270, 798 04 Určice
Martin Přidálek, Komárov č.p. 131, 798 12 Kralice na Hané
Martin Chlup, Karla Svolinského č.p. 314/5, Krasice, 796 04 Prostějov 4
Ondřej Konečný, Mikoláše Alše č.p. 378/39, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Veronika Koutná, Za Farmou č.p. 556, 798 21 Bedihošť
Tomáš Koutný, Žešov č.p. 1, 796 01 Prostějov 1
Lenka Balášová, Albrechtická č.p. 2285/39g, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Pavel Syrovátka, Za Farmou č.p. 557, 798 21 Bedihošť
Petr Vymlátil, Tovární č.p. 50, 798 21 Bedihošť
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Daniela Berezová, Za Farmou č.p. 560, 798 21 Bedihošť
Daniel Willert, Norská č.p. 4244/4, 796 04 Prostějov 4
Zdeněk Luňáček, Vícov č.p. 176, 798 03 Plumlov
Radim Luňáček, Vícov č.p. 176, 798 03 Plumlov
Pavel Luňáček, Vícov č.p. 71, 798 03 Plumlov
Pavel Bereza, Belgická č.p. 4112/3, 796 04 Prostějov 4
Milena Berezová, Belgická č.p. 4112/3, 796 04 Prostějov 4
Mgr. Alena Dostálová, Zátiší č.p. 180, 798 21 Bedihošť
Michal Smička, Okružní č.p. 1449/129, 796 01 Prostějov 1
Jana Smičková, Okružní č.p. 1449/129, 796 01 Prostějov 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
zastupuje společnost
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Marcela Bravencová, Palackého č.p. 414, 798 21 Bedihošť
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
České dráhy, státní organizace, nábř. Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
zastupuje společnost
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
PhDr. Vojtěch Chromec, nám. Edmunda Husserla č.p. 1641/9, 796 01 Prostějov 1
ustanovený opatrovník za dědice po zemřelých:
Vladimír Cetkovský, L. Svobody 178,798 21 Bedihošť
Jaroslav Dostál, Zátiší č.p. 180, 798 21 Bedihošť
Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona: (doručuje veřejnou vyhláškou)
Vlastníci pozemků parc.č. 204/7, 234, 235/1, 236, 237/18, 1448, 238/22, 238/24, 237/20, 237/19, 238/23,
237/17, 238/18, 239/1, 240/1, 243/2, 244/1, 245/7, 247/4, 247/3, 249, 250, 247/8, 251/2, 247/6, 246/4,
245/4, 244/5, 243/4, 242/1, 241, 816, 235/4, 120/1, 122, 124, 131/2, 137/3, 139/1, 139/2, 141/2, 144,
146/1, 148, 156, 160, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 188, 190,
192, 196/3,194, 282/2, 275, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 240/5, 264, 257, 254, 221, 223, 225, 227, 229,
231, 151, 149, 147, 145, 143, 142,5, 140, 138/2, 138/1, 136, 134, 130, 128, 127, 125, 123, 119/1, 121,
111/3, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77/1, 75, 73, 72, 65, 61, 59, 54, 53, 52, 48, 41, 33, 31, 30, 29, 20, 19,
14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 372/2, 367, 23, 24, 35, 37, 39, 42/1, 43, 45, 51, 359, 357, 356, 355, 290, 293, 295/1,
296/1, 299/1, 353, 351, 349, 348, 346, 344, 343, 341, 340, 339, 338, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314,
316, 318, 320, 323, 321, 322/1, 1102/26, 1121, 1105, 1104, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1102/27, 1102/30,
1102/31, 1103/4, 1102/25, 1103/5, 90/1, 88, 322/18, 64/3, 67 v katastrálním území Bedihošť
Dotčené orgány státní správy (doručuje jednotlivě)
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
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Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Ostatní
(doručení jednotlivě):
Obecní úřad Bedihošť, IDDS: ap8b2fe + vývěska
Magistrát města Prostějova + vývěska
R/SÚ
A/A
Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Bedihošť:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky
zašlete vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad.
Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: …………………….

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

