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OZNÁMENÍ, " , v, , , ,
O SPOJENI UZEMNIHO A STAVEBNIHO RlZENI, ZAHAJENI, ..", " v , , ,
SPOJENEHO RlZENI A POZV ANI K VEREJNEMU USTNIMU

JEDNÁNÍ

E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budejovice

(dále jen "stavebník") dne 23.10.2012 podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a
stavebního povolení na stavbu:

"Olšany u Prostejova, DS NN, 4 RD, Štefek"

na pozemcích parc. c. 694/5-omá puda, 694/6-omá puda, 694/7-omá puda, 694/8-omá puda,
731/16-ost. pl. v katastrálním území Olšany u Prostejova.

Popis stavby:

Predmetem stavby je rozšírení distribucní síte NN pro 4 rodinné domy. Stávající pilír stojící na pozemku
parc. C. 731/16 na soumezí hranic pozemku parc. C. 731/19 a 731/20 v katastrálním území Olšany u
Prostejova bude vymenen za novou rozpojovací skrín SR 542. Stávající odvody budou prepojeny do nové
SR 542. Odtud bude vyveden nový zemní kabel NA YY 4x95 mm2 a bude veden v zemní kabelové rýze
do nového smyckovacího pilíre SS200 C. 1. Pilír bude stát na hranici pozemku parc. C. 694/7 a 694/8.
Odtud bude dále kabel pokracovat do pilíre SS200 C. 2, který bude umísten v hranici pozemku parc. C.

694/5 a 694/6 v katastrálním území Olšany u Prostejova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební rízení.

Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákona C. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), spojil územní
rízení se stavebním podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona C. 500/2004
Sb., správní rád ve znení pozdejších predpisu, a oznamuje podle § 87 odst. 1 a podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení spojeného rízení a soucasne narizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

4.12.2012 v 08:30 hodin

se schuzkou pozvaných na stavebním úrade Magistrátu mesta Prostejova, Vrahovická 4a, Prostejov 
dvere C. 204.

Dotcené orgány a úcastníci rízení mohou závazná stanoviska a námitky, poprípade dukazy uplatnit
nejpozdeji pri ústním jednání, jinak k nim nebude prihlédnuto. Úcastníci rízení mohou nahlížet do
podkladu rozhodnutí (stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova).

Poucení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladne poté. co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na míste urceném stavebním úradem
nebo na vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku, na nemž se má zámer uskutecnit, a
to do doby verejného ústního jednání.
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Zúcastní-li se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-li by to vést ke zmarení úcelu
verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.

K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání územního nebo
regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízeni, ve svých námitkách uvede skutecnosti, které zakládají
jeho postavení jako úcastníka rízení, a duvody podání námitek. K námitkám, které nesplnují uvedené
požadavky se neprihlíží.

Úcastník rízení muže podle §114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, zpusobu provádení a užívání stavby nebo požadavkum dotcených orgánu, pokud je jimi
prímo dotceno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatrení nebo
právo odpovídající vecnému bremenu k pozemku nebo stavbe.

Nechá-li se nekterých z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MAGISTRÁT MESTA PROSTEJOVA

/'/i/ /llj/) In;ro;::~:~álv:~.( .//' / ... / ved.ou~l stavvebního ur~du//"'..-.-- (// Maglstratu mesta ProsteJovaL/
Za správnost vyhotovení: Pavel Navrátil

ObdrŽÍ:

E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6,37049 Ceské Budejovice
kterou zastupuje

MOPRE s. r. o., rDDS: cienki2
David Hrubý, Olšany u Prostejova c.p.102, 798 14 Olšany u Prostejova
Katerina Koubová, Heyrovského c.p. 401117, Povel, 779 00 Olomouc 9
Martina Krácmarová, Javorícská c.p. 1145/7, 784 01 Litovel
Mgr. David Štefek, Hlavní trída c.p. 164/38, Mesto, 736 01 HavÍrov 1
E.ON Ceská republika, S.f.O., Regionální engineering Prostejov, rDDS: 3534cwz
RWE Distribucní služby, s.r.o., rDDS: jnnyjs6

~lšany u Prostejova, rDDS: kipbve6 + výveska

Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí

Magistrát mesta Prostejova - výveska
RlSÚ
A/A

Pro Obec Olšany u Prostejova a Magistrát mesta Prostejova:

Toto oznámení musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úredních deskách. Po sejmutí z úrední desky zašlete
1 vyhotovení tohoto oznámení zpet na stavební úrad.

Vyvešeno dne: ....1:..1t.!#1! Sejmuto dne: .

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


