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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 5. 9. 

2022 podala společnost 

Sprintel s.r.o.,  Svatoplukova 3725/60a, 796 01  Prostějov, IČ: 26974487 

 

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

r o z h o d l 

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

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Optická síť Olšany u Prostějova, Hablov" 

 

na pozemcích parc. č. 64/7 (orná půda), 155 (ostatní plocha), 156/1 (ostatní plocha), 157/2 (ostatní 

plocha), 157/5 (ostatní plocha), 157/6 (ostatní plocha), 163 (ostatní plocha), 168/1 (ostatní plocha), 168/2 

(ostatní plocha),  173 (ostatní plocha),  184 (vodní plocha) v katastrálním území Hablov, parc. č. st. 15/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), 45 (zastavěná plocha a nádvoří), 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 120/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), 203/9 (zastavěná plocha a nádvoří), 362 (zastavěná plocha a nádvoří), 437 

(zastavěná plocha a nádvoří), 443 (zastavěná plocha a nádvoří), 444 (zastavěná plocha a nádvoří), 445 

(zastavěná plocha a nádvoří), 446 (zastavěná plocha a nádvoří), 447 (zastavěná plocha a nádvoří), 448 

(zastavěná plocha a nádvoří), 456 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9/2 (ostatní plocha), 28/6 

(zahrada), 28/8 (zahrada), 28/9 (zahrada), 28/10 (zahrada), 28/11 (zahrada), 74/1 (zahrada), 74/2 

(zahrada), 76/2 (ostatní plocha), 84/2 (ostatní plocha), 84/3 (zahrada), 85 (zahrada), 92 (ostatní plocha),  
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149/4 (zahrada), 155/5 (zahrada), 155/6 (zahrada), 235 (zahrada), 293 (ostatní plocha), 317/2 (trvalý 

travní porost), 339/10 (ostatní plocha), 339/11 (ostatní plocha),  353/1 (orná půda), 356/3 (ostatní plocha),  

361/5 (ostatní plocha), 361/10 (ostatní plocha),  361/11 (orná půda), 361/12 (ostatní plocha), 368/3 

(zahrada), 375/8 (orná půda), 382/2 (ostatní plocha), 382/22 (orná půda), 424 (zahrada), 442/19 (orná 

půda),  442/22 (ostatní plocha), 442/24 (orná půda), 442/25 (orná půda), 442/26 (orná půda),  442/27 

(orná půda),  442/29 (orná půda), 442/31 (orná půda), 442/33 (orná půda), 442/35 (orná půda), 442/37 

(orná půda),  442/39 (orná půda), 442/41 (orná půda), 442/43 (orná půda), 442/45 (orná půda), 442/48 

(zahrada), 446/1 (ostatní plocha), 446/3 (ostatní plocha), 449/2 (ostatní plocha), 449/3 (ostatní plocha),  

528/12 (ostatní plocha),  528/13 (ostatní plocha), 528/17 (orná půda), 528/18 (orná půda),  528/19 (orná 

půda), 528/47 (ostatní plocha), 529/4 (trvalý travní porost),  558/12 (ostatní plocha), 562/3 (orná půda),  

563/3 (zahrada), 563/4 (trvalý travní porost), 563/26 (ostatní plocha), 563/40 (ostatní plocha), 572/1 (orná 

půda), 642/24 (orná půda), 657/3 (ostatní plocha), 682/3 (zahrada), 693/1 (orná půda),  693/2 (orná půda),  

693/3 (orná půda), 693/4 (orná půda), 693/5 (orná půda), 693/6 (orná půda), 693/7 (orná půda), 694/7 

(orná půda), 694/8 (orná půda), 722/7 (orná půda), 731/16 (ostatní plocha), 731/70 (orná půda), parc. 

802/1 (ostatní plocha), 833/2 (ostatní plocha), 834 (ostatní plocha), 835/1 (ostatní plocha), 836/1 (ostatní 

plocha), 836/5 (ostatní plocha), 837/1 (ostatní plocha), 837/3 (ostatní plocha), 838/2 (ostatní plocha),  

838/3 (ostatní plocha), 838/4 (ostatní plocha),  839/1 (ostatní plocha), 839/2 (ostatní plocha), 840/1 

(ostatní plocha), 840/2 (ostatní plocha), 840/3 (ostatní plocha), 841/1 (ostatní plocha),  843/2 (ostatní 

plocha),  843/4 (ostatní plocha), 843/5 (ostatní plocha), 843/6 (ostatní plocha), 843/7 (ostatní plocha), 

843/8 (ostatní plocha), 844/4 (zahrada), 844/7 (ostatní plocha), 844/8 (ostatní plocha), 845/1 (ostatní 

plocha), 845/2 (ostatní plocha), 845/3 (ostatní plocha), 845/4 (ostatní plocha), 846/2 (ostatní plocha), 

846/3 (ostatní plocha), 847/1 (ostatní plocha), 847/2 (ostatní plocha), 847/5 (ostatní plocha), 847/6 

(ostatní plocha), 847/7 (ostatní plocha), 847/8 (ostatní plocha), 847/9 (ostatní plocha), 847/10 (ostatní 

plocha), 847/12 (ostatní plocha),  847/14 (ostatní plocha), 851/1 (ostatní plocha), 851/2 (ostatní plocha),  

851/4 (ostatní plocha), 851/5 (ostatní plocha), 852 (ostatní plocha), 855/1 (ostatní plocha), 857/1 (ostatní 

plocha), 884 (ostatní plocha), 894/2 (ostatní plocha), 894/3 (ostatní plocha), 894/4 (ostatní plocha),  913/3 

(ostatní plocha), 914 (ostatní plocha), 937/1 (ostatní plocha), 937/3 (ostatní plocha), 937/4 (ostatní 

plocha), 938 (ostatní plocha), 969 (ostatní plocha), 970/4 (vodní plocha), 970/5 (vodní plocha), 970/6 

(vodní plocha), 977/2 (ostatní plocha), 981/1 (trvalý travní porost), 981/3 (trvalý travní porost), 985 

(zahrada), 990 (ostatní plocha), 998 (ostatní plocha), 1001/1 (ostatní plocha), 1001/2 (ostatní plocha), 

1001/3 (ostatní plocha), 1001/4 (ostatní plocha),  1001/5 (ostatní plocha), 1002/2 (ostatní plocha), 1004 

(ostatní plocha) v katastrálním území Olšany u Prostějova. 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o podzemní liniovou stavbu veřejné sítě elektronických komunikací na výše uvedených 

pozemcích. Stavba spočívá v pokládce HDPE chrániček a mikrotrubiček pro optický kabel mezi 

obcemi Olšany u Prostějova a Hablov a v intravilánu obcí. Celková délka tras je 16,5 km. Stavba 

bude sloužit k připojení domů v  obci Olšany u Prostějova a Hablov na optickou infrastrukturu 

elektronických komunikací. Umístění vedení k jednotlivým nemovitostem není předmětem této 

stavby. 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která je součástí ověřené projektové 

dokumentace, kterou autorizoval Petr Kapounek  - autorizovaný technik pro technologická zařízení 

staveb, ČKAIT - 1202417, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.   

2. Budou splněny podmínky: 

Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy 

vyjádření Č.j.:  PVMU 102304/2021 41                                           ze dne 5. 8. 2021 

Do vydání územního rozhodnutí, nebo jiného opatření stavebního úřadu, musí být vydáno povolení 

umístění inženýrských sítí do silničního pozemku silnic III. třídy. Před vydáním povolení musí být dán 

souhlas zástupce vlastníka silnice (Správa silnic Olomouckého kraje) a doložena projektová 

dokumentace v přiměřeném měřítku. V případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu, je nutné 

stanovisko DI Policie ČR Prostějov. Vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč 

Odbor dopravy upozorňuje, že v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních výkopových 

prací dotýkajících se komunikací je nutné vyžádat povolení k jejich zahájení. 
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Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství 

stanovisko: Č. j.: KUOK 72726/2021   ze dne 8. 7. 2021 

Odděleni vodního hospodářství 

Vodoprávní úřad KÚOK, příslušný podle ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění 

pozdějších předpisů a ust. § 107 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, prostudoval předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení a sděluje, že zájmy 

chráněné vodním zákonem jsou záměrem dotčeny. 

Z hlediska širších územních vztahů: 

• je v zájmovém území evidováno ochranné pásmo II. stupně vodních zdrojů Olšany, Dubany a 

Hrdibořice stanovené rozhodnutím č. j.: VLHZ 1577/83-Př ze dne 17.1. 1984, je třeba dodržovat 

podmínky tohoto rozhodnutí, 

• je v zájmovém území evidováno ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Trávníky stanovené 

rozhodnutím č. j.: ŽP-6741/opvz/00-To ze dne 3. 9. 2002. Je třeba dodržovat podmínky tohoto 

rozhodnutí, 

• záměr spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, 

• záměr zasahuje do chráněného ložiskového území Hněvotín. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 

zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) umístění staveb a 

zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán 

podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění), jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného 

po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě 

provedení stavby nebo zařízení. 

• záměr se zčásti nachází v záplavovém území významného vodního toku Blata (rozliv Q100). Musí být 

respektovány podmínky opatření obecné povahy č. j.: KUOK 78805/2014 ze dne 3. 11. 2014, kterým 

KÚOK stanovil rozsah záplavového území významného vodního toku Blata. 

Záměr lze uskutečnit za splnění následujících podmínek: 

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a 

Činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona vydaný příslušným 

vodoprávním úřadem. 

2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. 

Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v 

inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní. 

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je 

nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní 

příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit 

i na průtok větších vod než je Q100. 

4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 

vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, prováději opatření na ochranu 

před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, 

staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb 

dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území 

v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších 

předpisu, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na 

povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb (údržbou stavby se podle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon") rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby 

nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost) a stavební úpravy (za 

stavební úpravy lze poté považovat změny dokončené stavby podle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního 

zákona, tedy úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební 

úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Vyloučeno je provádění přístaveb, kterými se stavba 

půdorysně rozšiřuje - ust. § 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a nástaveb - ust. § 2 odst. 5 písm. a) 

stavebního zákona.), pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

5. V aktivní zóně je dále zakázáno: 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 

zhoršující odtok povrchových vod, 
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a) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky, 

b) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 

c) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

6. V souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v aktivní zóně záplavového 

území realizovat stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné i stavby cyklostezek. U 

těchto staveb musí být provedena taková opatření, která minimalizují její vliv na povodňové průtoky. 

Tato opatření je třeba vyjasnit v rámci stavebního řízení. 

K vydání vyjádření dle ust. § 18 a souhlasu dle ust. § 17 dle vodního zákona, jsou věcně a místně 

příslušné vodoprávní úřady obce s rozšířenou působností - Magistrát města Prostějova, odbor životního 

prostředí a Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí (podle k. ú., na kterých je záměr 

umístěn). 

Oddělení ochrany životního prostředí 

Orgán ochrany ovzduší - zpracovala: Ing. Hana Miervová 

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany ovzduší 

vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

ovzduší"), sděluje: 

V rámci výstavby je nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární 

prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých 

materiálů. 

K naplnění tohoto cíie zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená 

v „Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování 

podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností". Metodický pokyn 

přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních 

dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách MŽP 

https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi. 

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v 

„Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava -CZ07" a jeho aktualizaci pro období 2020 

+. Uvedený koncepční dokument byl Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP") zpracován pro 

území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP - říjen 2020, částka 8. 

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství je dotčeným orgánem v 

územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší v případě stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. 

Z projektové dokumentace pro společné povolení vyplývá, že součástí záměru nebudou vyjmenované 

stacionární zdroje znečišťování ovzduší. 

Orgán odpadového hospodářství - zpracovala: Bc. Martina Fraisová 

Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 

Sdělujeme, že s odpady je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového 

hospodářství a upozorňujeme, že zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

byl zrušen a nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti 1.1. 2021. 

Upozorňujeme, že také vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, byly zrušeny. Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. byla 

nahrazena vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Oddělení ochrany přírody 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) - zpracoval: Ing. František Sedláček 

Předložený záměr je situován mimo jiné na zemědělské půdě, investor proto musí postupovat podle 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„zákon"). 

Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 zákona se k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních 

komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí vyjadřuje orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu („ZPF") s výjimkou případů, kdy tyto trasy jsou umisťovány v plochách vymezených pro 

daný účel platným  územním   rozvojovým   plánem,   platnými   zásadami   územního   rozvoje 

https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi
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platným územním plánem, ev. regulačním plánem, nebo jedná-li se o návrh úpravy tras nebo úpravy 

parametru stávajících nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a 

vodních cest. 

K návrhům tras nepřesahujících správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností, uděluje 

vyjádření na podkladě žádosti podané v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 

Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územní památkové 

péče 

vyjádření Č.j.: PVMU 94520/2021 62   ze dne 19. 7. 2021 

Protože v souvislosti s akcí dojde k zemním pracím, připomíná správní orgán, že se pozemek nachází na 

území s archeologickými nálezy a že stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22, odst. 2 Památkového 

zákona: datum zahájení zamýšlených zemních prací je třeba s dostatečným předstihem písemně oznámit 

Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

[mail: sekretariat@arub.cz; IDDS: xnjf5zy] a popřípadě umožnit na dotčeném území provedení 

záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách téhož Památkového zákona. 

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí 

vyjádření: Č. j.: PVMU 7589/2022  40 ze dne 12. 5. 2022 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody souhlasí s vydáním 
územního rozhodnutí ke stavbě „Optická síť Olšany u PV, Hablov" na pozemcích v k.ú. Olšany u 
Prostějova, Hablov s podmínkou, že při stavebních pracích v blízkosti dřevin bude zajištěna jejich 
ochrana podle normy ČSN DIN 83 9061 -Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích - tj. nejmenší vzdálenost výkopu od paty kmene musí 
být nejméně 2,5 m, případné výkopy v ochranném pásmu stromu musí být provedeny ručně, popř. 
bezvýkopovou technologií, nesmí se přetínat kořeny s prům. větším než 2 cm, případná poranění kořenů 
je nutné ošetřit, obnažené kořeny je nutné chránit geotextilií před vysycháním a působením mrazu, sítě 
technického vybavení vést pod kořenovým prostorem a umístit izolační folii proti prorůstání kořenů, 
chránit stromy před mechanickým poškozením zbudovaným plotem obklopujícím kořenovou zónu, popř. 
chránit kmeny bedněním z fošen výšky nejm. 2 m, upevněným bez poškození stromu a jeho kořenových 
náběhů, do kořenové zóny navážet pouze hrubozrnný materiál, zabránit zatěžování kořenového prostoru 
pojížděním, odstavováním strojů a skládkováním materiálů apod. Ochranu dřevin podle uvedené normy 
je nutné zapracovat do PD. 

Pokud bude v souvislosti se stavbou nutné kácení dřevin, vydává povolení podle § 8 odst. 6 zákona ke 
kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a k odstranění zapojených 
porostů dřevin přesahujících 40 m2 obecní úřad jako příslušný orgán ochrany přírody, včetně uložení 
přiměřené náhradní výsadby. 

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí 

závazné stanovisko: Č. j.: PVMU 21139/2022  40 ze dne 11. 2. 2022 

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona: 

1.  Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 19.7.2021  pod zn.:PM-
29989/2021/5203/Kuč: 

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním odpadem a 
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně skladovány na březích v blízkosti vodního toku. 

2. Křížení kabelového vedení s DVT Blata bude vyznačeno signalizačními tyčemi. 
3. Kabelové vedení musí být v manipulačním pásmu vodního toku (6m od břehové hrany) provedeno   

dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (min. 25t). 
4. Vedení chráničky nesmí zasahovat do průtočného profilu mostu. 
5. Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahováno do břehových linií 

koryta. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu. 
6. O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. 

 

2. Křížení Mlýnského náhonu bude předem projednáno (odsouhlaseno) vlastníkem Mlýnského náhonu -tj. 
Cukrovarem Vrbátky, a.s. 

3. Používané mechanizační prostředky budou udržovány v dobrém technickém stavu a zároveň budou 
přijata taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek. 

4. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod v dané 
lokalitě. 

mailto:sekretariat@arub.cz
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Ministerstvo dopravy 

rozhodnutí Č. j.: MD – 6851/2022-9307 ze dne 10. 3. 2022  

zvláštní užívání dálnice D46 spočívající v umístění inženýrských sítí - zemního optického kabelového vedení 
včetně HDPE chrániček (řízeným protlakem kolmo k ose dálnice) v okolí km 32,407 oboustranně, na pozemku 
pare. č. 382/2 v k. ú. Olšany u Prostějova, v souvislosti se stavbou „Optická síť Olšany u PV, Hablov" (dále jen 
„stavba"), a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek: 

1. Zvláštní užívání dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských 

sítí) se povoluje na dobu životnosti inženýrských sítí. 

2. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace „Optická síť Olšany u PV, Hablov" 

(Sprintel s.r.o., 02/2022). 

3. Na dálnici, silničním pomocném pozemku či v silničním ochranném pásmu nebude v souvislosti se 

stavbou jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která 

by byla viditelná z dálnice. 

4. Za průběh zvláštního užívání dálnice zodpovídá společnost Sprintel s.r.o., IČO 26974487, se sídlem  

Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov. 

Magistrát města Prostějova – odbor dopravy  

rozhodnutí: č.j. PVMU 120828/2022 41 ze dne 8. 8. 2022  

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 sítí v silničním pozemku je na dobu životnosti optické 
sítě - cca 99 let. 

3. Budou splněny podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih: 
 

- křížení silnice III/44925, III/44928, III/57011 a III/5707 bude provedeno protlakem kolmo k ose 
silnice III/44925, III/44928, III/57011 a II1/5707 

- křížení silnice  III/44925,  III/44928,  III/57011   a  III/5707 bude umístěno mimo hranice 
křižovatek a mimo směrové oblouky 

- montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1,0 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 trasy 
  optické sítě, umístění 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 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 pod vozovkou silnice III/44925, III/44928, MI/57011 a III/5707 
- podélné umístnění optického kabelu v souběhu se silnicí III/44925, III/44928, III/57011 a III/5707 

bude  min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu atd. 
-   optický kabel bude umístěn min. 5 m od konstrukce mostů ev. č. 44928-1, 44928-2, 5707-1, 5707-1A 

- stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice 
III/44925, III/44928, IH/57011 a IH/5707 

- stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození mostů ev. č. 44928-1, 44928-2, 
5707-1, 5707-1A 

- v případě znečišťování vozovky silnice III/44925, III/44928, IH/57011 a III/5707 během 
výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno 

- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice III/44925, III/44928, III/57011 a 
 III/5707 při provádění prací nebude omezován provoz na silnici III/44925, 111/44928,   IH/57011 
a III/5707, tj. stavební technika nebude stát na silnici III/44925, III/44928, IH/57011 a  III/5707 o 
započetí stavebních prací bude informován zástupce SSOK SÚ Jih a to min. 10 pracovních dní předem 

- 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 
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mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem (předávací protokol) 

- 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 požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese 

platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení 

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí 

vyjádření: Č. j.: PVMU 760505/2022  40 ze dne 16. 5. 2022 

Záměr je možno realizovat za předpokladu splnění následujících podmínek: 

1. Investor je   povinen   nejméně   15   dnů   před  zahájením   využívání  zemědělské   půdy pro nezemědělské 
účely tuto skutečnost písemně oznámit Magistrátu. 

2. Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasné odnětí půdy ze ZPF za 
předpokladu splnění výše uvedených povinností: 

 

- trasa vedení bude vytyčena tak, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy, 
- při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích bude provedena odděleně skrývka  
kulturních vrstev půdy, 
- výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení 
prací budou pozemky uvedeny do původního stavu, 
- práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k 
nejmenším škodám, 
- potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou 
sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu. 

3.  Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do 
původního stavu) je nutno požádat Magistrát o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona. 

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí 

vyjádření: Č. j.: PVMU 47848/2022  40 ze dne 24. 3. 2022 

Záměr je možno realizovat za předpokladu splnění následujících podmínek: 

1. Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zemědělské půdy pro nezemědělské 
účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany ZPF. 

2. Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze ZPF za 
předpokladu splnění výše uvedené povinnosti. 

3. Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy. 
4. Při provádění výkopových prací na zemědělských 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 ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám. 
7. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou 

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. 

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí 

vyjádření: Č. j.: PVMU 77145/2022  40 ze dne 16. 5. 2022 

Podmínky realizace stacionárních nevyjmenovaných zdrojů: 

• V průběhu stavby budou přijata opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby. 

• Bude prováděn pravidelný úklid celého staveniště. Pozornost bude zaměřena na úklid jemného 

podílu materiálu. 

• Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, budou osázeny co nejdříve po 

dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji pudokryvná. Tam, kde není možné 

vysadit vegetaci, bude použito jutové plátno, mulč, či aplikace jiných řešení pro zvýšení 

soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) budou 

dočasně zhutněny. 
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• Staveništní plochy a staveništní komunikace budou pravidelně čištěny. A to v závěru každého dne 

nebo po ukončení prací, respektive odjezdu stavebních strojů a nákladních vozidel. 

• Při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace budou instalovány čistící 

systémy nebo zavedeny postupy čištění tak, aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní 

technikou. Pokud přece jen dojde ke znečištění veřejné komunikace, zajistí dodavatel její neprodlené 

očištění. 

• Budou pravidelně prováděny kontroly technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi 

(technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením 

jednotlivých etap stavebních prací. 

• Volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů budou redukovány na minimum. 

CETIN, a. s. 

vyjádření Č.j.: 678324/22  ze dne 9. 6. 2022 
 

(I)      Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; 

(II)    Společnost  CETIN  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 

- Dodržením minimálního odstupu 0,2m nově pokládané trasy INFOS od krajního kabelu v kynete 

PVSEK CETIN při souběhu obou sítí. 

- Dodržením minimální vzdálenosti 0,3m při křížení a uložení sítě INFOS vždy pod kabelovou 

trasu CETIN. 

- Kabelové komory, rozvaděče a boxy společnosti INFOS budou uloženy mimo ochranné pásmo 

SEK CETIN. 

- Pokud nebude možno tyto výše uvedené podmínky dodržet, je třeba změnit trasu INFOS a tuto 

situaci také řešit s přivolaným POS CETIN. PVSEK CETIN je nutno dodržet odst.6 / bod VII 

Všeobecných podmínek ochrany SEK. Až po prokazatelně provedené kontrole je možno 

provést zához. 
- V zájmovém území stavby se nachází také nadzemní vedení SEK CETIN (dále jen NVSEK), 
jehož výšku nad zemí je třeba respektovat. 
- Zřizování manipulačních a skladovacích ploch je třeba realizovat v takové vzdálenosti od 
NVSEK, aby činnosti na/v těchto plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 
1m od NVSEK. 
- Výkopové práce v blízkosti podpěr NVSEK provádějte mimo ochranné pásmo SEK a takovým 
způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability. 
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 CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 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 

CETIN 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. 

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: 
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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 9. 6. 2021 pod č.j. 678324/21; 

"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 

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 

mailto:bohumil.gartner@cetin.cz;
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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 

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) 
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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 

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. 

Povodí Moravy, a. s. 

vyjádření zn.: PM- 29989/2021/52023/Kuč                 ze dne 19. 7. 2021 

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

souhlasíme za následujících podmínek: 

1. Během výstavby nesmi dojit k poškozeni břehů, znečištěni vodního toku stavebním odpadem a látkami 

nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 

skladovány na březích a v blízkosti vodního toku. 

2. Křížení kabelového vedení s DVT Blata bude vyznačeno signalizačními tyčemi. 

3. Kabelové vedení musi být v manipulačním pásmu toku (6 m od břehové hrany) provedeno dostatečně 

únosné pro pojezd těžkou mechanizaci správce toku (min. 25t). 

4. Vedeni chráničky nesmí zasahovat do průtočného profilu mostu. 

5. Téžkou mechanizaci nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahováno do břehových 

linii koryta Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu 

6. O zahájeni práci požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Kontaktní osoba. 

Ing. Jurečka. email: jurecka@pmo.cz, mob. 725 971 034. 

GasNet, s.r.o.  

stanovisko zn.: 5002392044                                                                                               ze dne 16. 6. 2021 

Při realizaci výše uvedené stavby požadujeme dodržet následující podmínky: 

mailto:jurecka@pmo.cz
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1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 700 03 a TPG 702 

04 (Technická pravidla Gas). 

Při křížení a souběhu podzemního vedení sVTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti 

mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou: 

KABELY SDĚLOVACÍ: 

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od 

potrubí na obě strany 

souběh: min.2m 

Rozvaděč/kabelovou komoru lze situovat min. 4 m od VTL plynovodu; 

Tytoodstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 

04, tab. 9. Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 73 6005! 

PODMÍNKY VYUŽITI BEZVYKOPOVYCH TECHNOLOGIÍ: 

- jámy (startovací i koncové) situovat min. 4 m od VTL plynovodu; 

- soupravu bezvýkopové technologie umístit min. 4 m od VTL plynovodu; 

- v místě křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií požadujeme polohu našeho zařízení ověřit 

ručně kopanou sondou; 

2. Před zahájením prací je potřeba provést vytýčení našeho zařízení, a to na základě Vaší objednávky - 

https://dpo.gasnet.cz/ 

zadost-o-vytyceni 

3. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěryatd.); 

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební anijiný materiál; 

- odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu; 

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od VTL 

plynovodu; 

- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným 

způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou 

páskou); 

Předzáhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a 

údržby sítí GasNet 

Služby, s.r.o. kekontrole, vydání souhlasu s provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního 

deníku, kontakty na 

https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni 

Zápis o provedené kontrole bude sloužit jako doklad ke kolaudaci/užívání stavby. 

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, s předmětnou akcí souhlasíme. 

GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti 

výstavby vyžadovaly. Případné změny v PD požadujeme předložit k odsouhlasení. 

stanovisko EPZ-STL (jurmanová Milena): 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A 

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY : 

- STL plynovody a přípojky plynu/PE 

- žlutě na situaci STL plynovoda přípojky plynu/PE ve výstavbě 

Na základě předložené situace byl předán informační zákres, poskytnutý zákres je pouze orientační. 

Podmínky pro stavbu: 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ a v případě potřeby poloha 

PZ ověřena ručně kopanými sondami. (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni - - poskytnutý zákres je 

pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GasNet Služby, 

s.r.o. kontrola PZ před záhozem. Vytyčení je zdarma. 

Křížení a souběh s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005,tab. 1 a 2, případně dalších 

předpisů a ČSN souvisejících se stavbou 

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat 

průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. 

https://dpo.gasnet.cz/
https://dpo.gasnet.cz/
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
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Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední 

blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě 

strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění). 

V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem tak, 

aby nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn.zařízení. 

V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu, výšková 

úprava terénu a pojíždění těžkou technikou Stavební objekty (pilíře, skříně, rozvaděče, propojovací 

šachty, sloupy apod.) požadujeme umístit mimo OP PZ, min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení. 

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako 

přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, 

odpojení,úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen 

samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní 

systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ 

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, s výše uvedenou stavbou Souhlasíme. 

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 

Případné změny v PD požadujeme předložit k odsouhlasení. 

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. 

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna 

ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

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 síti") je nutné požádat o nové stanovisko k této 

změně. 

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné 

pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, 

sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd 

přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

(1)   Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. 

http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
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Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a 

sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. 

Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT 

VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ 

STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O 

VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MÉSÍCE. 

(2)  Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí 

kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem 

ochranného pásma a těmito podmínkami. 

(3)  Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 

702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 

další předpisy související s uvedenou stavbou. 

(4)   Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 

použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

(5)  V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být 

navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od 

PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a 

všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být 

použita bezvýkopová technologie. 

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození. 

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém 

zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE 

potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, 

která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při 

žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontroluje 

třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové 

vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

(11)  0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

(12)  PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude 

osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky 

registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04. 

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

PZ. 

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou 

z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

vyjádření Č.j.:  62/2021 – 52210/RSD/Ba                 ze dne 16. 7. 2021 

Jako majetkový správce dálnice D46, sdělujeme následující: 

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen pozemek pare. č. 382/2 v k.ú. Olšany u Prostějova, který je ve 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
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vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro naši organizaci. Na uvedeném pozemku je 

umístěna stavba dálnice D46. Se vstupem a realizací výše uvedené stavby na výše uvedeném 

pozemku souhlasíme za předpokladu, že budou splněny podmínky tohoto vyjádření. 

2. Křížení optického kabelu včetně HDPE chráničky s dálnicí D46 v km jejího staničení 32,460 musí 

být provedeno bezvýkopovou technologií s uložením kabelů do chráničky, hloubka krytí chráničky 

musí být min. 1,20 m pod niveletou stávající vozovky, současně však 1,00 m pode dnem dálničních 

příkopů, chránička bude vyvedena přes dálniční pozemky, jámy pro provedení protlaků musí být 

umístěny mimo dálniční pozemky. 

3. O povolení ke zvláštnímu užívání dálnice II. třídy D46 Vyškov - Olomouc, z důvodu umístění 

optických kabelů do dálničních pozemků, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad tj. 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/2, PO BOX 9,110 15 Praha 1. 

4. Tři týdny před zahájením vlastních stavebních prací je nutné mezi zhotovitelem (investorem) a naší 

organizací sepsat dohodu o provedení prací na dálničním pozemku z důvodu provedení protlaku, kde 

budou uvedeny další technické podmínky pro realizaci. Na základě žádosti zhotovitele (popř. 

investora), který předloží tuto uzavřenou dohodu, vydá Ministerstvo dopravy povolení k provedení 

vlastních stavebních prací na dálničním pozemku dálnice D46 (dle § 25 odst. 6 písm. c) 3. zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Ihned po vydání povolení k provedení stavebních prací na 

dálničním pozemku bude mezi zhotovitelem (investorem) a naší organizací uzavřena smlouva o 

pronájmu stavby dálnice D46. Nájemné v tomto případě bude stanoveno dle platného interního 

předpisu ŘSD „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, 

příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich 

přejímání - Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy". 

5. Před vydáním územního rozhodnutí pro uložení optického kabelu do výše uvedeného pozemku musí 

být dle platné „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, 

příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich 

přejímání - Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy" uzavřena smlouva budoucí o 

zřízení věcného břemene - služebnosti. 

6. Po dokončení stavby předá investor (zhotovitel) ŘSD ČR Správě Olomouc geodetické zaměření trasy 

optického kabelu s vyznačením hloubky krytí v dálničním pozemku D46 (v digitální /CD/ a tištěné 

formě provedené podle předpisu B2/C1 ŘSD ČR v rozsahu 100 m ochranného pásma D46) včetně 

fotodokumentace montážních jam s uložením chrániček včetně kabelů. Zhotovitel akce se v 

předávacím protokolu zaváže, že bude po dobu od předání fotodokumentace a geodetického zaměření 

trasy kabelů, po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých 

poklesem záhozu montážních jam nebo případným poklesem nebo zvednutím vozovky a uhrazovat 

případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na dálnici D46. 

7. Při stavebních pracích nesmí dojít k nepovolenému zásahu do tělesa dálnice D46, nesmí dojít k 

poškození odvodňovaciho zařízení dotčené dálnice ani dálničního vybavení. Po ukončení stavby musí 

být dotčené součásti D46 uvedeny do původního stavu na náklady investora stavby. 
8. Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmi být ukládány na dálniční pozemky D46 Jakékoliv           

znečištěni  D46, včetně dálničních pozemku způsobené touto stavbou musí být ihned odstraněno. 

Moravská vodárenská, a. s. 

vyjádření zn.: MOVOZADPV – 240822-03              ze dne 25. 8. 2022 

MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující 

podmínky: 

Podmínky MOVO, a.s. - práce v OPVZ: 

1. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V ochranném pásmu je zakázáno provádět 

činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V průběhu 

stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a 

podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a 

dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů. 

2. V případě úniku jakýchkoliv látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být 

informován vlastník jímacího území. 

3. Upozorňujeme, že vzhledem k umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje je nutný souhlas   

vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb., o vodách. 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih 

vyjádření zn.: SSOK-JH 9808/2022 ze dne 23. 6. 2022 
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Správa silnic Olomouckého kraie. p.o.. Středisko údržby Jih souhlasí s předloženou projektovou 
dokumentací a zvláštním užíváním pozemní komunikace za těchto podmínek: 

- křížení silnice 111/44925, 111/44928, 111/57011 a Ml/5707 bude provedeno protlakem kolmo 

k ose silnice Ml/44925, NI/44928, 111/57011 a III/5707 

- křížení silnice Ml/44925, NI/44928, 111/57011 a Ml/5707 bude umístěno mimo hranice 

křižovatek a mimo směrové oblouky 

- montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1,0 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 trasy optické 

sítě, umístění 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 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 pod vozovkou silnice NI/44925, Ml/44928, 111/57011 a NI/5707 

- podélné umístnění optického kabelu v souběhu se silnicí Ml/44925, Ml/44928,  111/57011  a 

NI/5707 bude min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu atd. 

- optický kabel bude umístěn min. 5 m od konstrukce mostů ev. č. 44928-1, 44928-2, 5707-1, 

5707-1A 

- stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev 

silnice III/44925, Ml/44928,111/57011 a M/5707 

- stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození mostů ev. č. 44928-1, 

44928-2, 5707-1, 5707-1A 

- v případě znečišťování vozovky silnice 111/44925,111/44928, 111/57011 a III/5707 během 

výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno 

- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice Ml/44925, III/44928, 111/57011 a 

Ml/5707 

- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici Ml/44925, Ml/44928, 111/57011 a 

Ml/5707,btj. stavební technika nebude stát na silnici Ml/44925, Ml/44928, 111/57011 a Ml/5707 

-  o započetí stavebních prací bude informován zástupce SSOK SÚ Jih a to min. 10 pracovních 

dní předem 

- stavební práce nebudou prováděny v zimním období (od 1.11. do 31.3. následujícího roku) 

- vydání povolení na zvláštní užívání silnice Ml/44925, IM/44928, 111/57011 a Ml/5707 je nutné 

požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad) 

- 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 (předávací protokol) 

zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení optických kabelů před záhozem montážních jam 

pro protlaky, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudaci 

- 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 požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese 

- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení 

 

T-Mobile Czech Republic a. s. 

vyjádření zn.: E22183822                                            ze dne 2. 5. 2022 

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřipojky k základnové stanici (ZS ) 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ). 

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a vjejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících 

podmínek: 

• Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka. 
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Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení 

elektropřipojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: 

• písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 

• před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřipojky, 

• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 

• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení 

(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

• upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde 

nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení 

(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 

• řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení 

• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů 

pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací 

• nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke 

kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.) 

• bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou, 

• při kříženíi, příp. soubězích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení'", 

• ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení 

o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 

127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a 

platných prováděcích vyhlášek. 

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody. 

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel: 

1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeiáže, technologie, přístup k ZS atp.: 

-    minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu: 

jana.matejkova(S)external.t-mobile.cz RAN wstavba(5)t-mobile.cz 

2. Výpadek napájení 

14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlaste na e-mailovou adresu: 

jana.mateikova@external.t-mobile.cz 

ez(5)t-mobile.cz 

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS,  bez 
předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s.. 

EG-D, a. s. 

vyjádření zn.:S46170-27058902                     ze dne 19. 4. 2022 

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 

stavby/činnosti dle 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.    Upozorňujeme na náš stavební záměr zaevidovaný pod č.j. 1030067214 Olšanv u PV,VN,DTS,NN lok.    

44RD, obec. Nutné předání trasy s našim smluvním zhotovitelem projektové dokumentace, 

koordinace stavebních záměrů a respektování ochranného pásma. 

Smluvní zhotovitel projektové dokumentace: ENERGY PROJECT, s.r.o., Ing. Jaroslav Vévoda, tel.: 

731 654 341, email: vevoda@energyproject.cz. 

mailto:jana.mateikova@external.t-mobile.cz
mailto:vevoda@energyproject.cz
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4. Objednání přesného vytyčení 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 technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Přecechtěl, tel.: 

58232-3806, mail: roman.precechtel@egd.cz. 

5. 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. 

6. Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN požadujeme dle normy 

CSN 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. 

7.    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 EG.D, a.s. 

8.     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. 

9. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle 

pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení 

nebo po jeho odkrytí. 

10. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 

odpovídat příslušným ČSN. 

11. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, 

vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. 

12. 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. 

13. 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 6 t. 

14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 

26198193, s platností do 31.07.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a 

provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 

15. 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. 

16.  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 objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s 

mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 

objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.  

17.  Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího 

zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního 

vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod. 

 

mailto:roman.precechtel@egd.cz
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EG. D, a. s. 

vyjádření o existenci zařízení zn.: D8610-26177688                                                           ze dne 6. 4. 2022 

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit 

předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona  č. 309/2006 Sb.  a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku 

nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:   

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace.  

2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby    s distribučním a 

sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 

6005 a PNE 33 3302.  

3. Objednání přesného vytyčení 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 EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Přecechtěl, 

tel.: 58232-3806, mail: roman.pcecechtel@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, 

tel.: 54514-2940. mail:pavel.kyselak@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. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability 

podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. 

Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště 

pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.  

6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.  

7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop 

linky EGD 800 22 55 77.  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Sprintel s.r.o., IČ: 26974487, Svatoplukova 3725/60a, 796 01  Prostějov, 

Obec Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Obec Bystročice, IČ: 298735, Bystročice 6, 779 00  Bystročice, 

Mgr. David Štefek, nar. 27.6.1977, Podjezd 974/1, 796 01  Prostějov, 

Lucie Galeta, nar. 24.2.1988, Olšany u Prostějova 519, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Bedřich Hynek, nar. 26.9.1984, Olšany u Prostějova 518, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jiří Král, nar. 14.8.1961, Zikova 604/6, 779 00  Olomouc, 

Jana Králová, nar. 17.9.1962, Zikova 604/6, 779 00  Olomouc, 

Mgr. Ondřej Zuščich, nar. 10.1.1982, Olšany u Prostějova 520, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Ing. Radek Černohouz, nar. 28.7.1982, Olšany u Prostějova 515, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Lukáš Papšík, nar. 19.2.1987, Olšany u Prostějova 516, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Roman Pryszcz, nar. 30.12.1972, Olšany u Prostějova 521, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Ing. Alena Pryszczová, nar. 1.12.1984, Olšany u Prostějova 521, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jana Zuščichová, nar. 1.12.1984, Olšany u Prostějova 520, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Zdeněk Stránský, nar. 28.11.1973, Zikova 630/11, 779 00  Olomouc, 

Olga Stránská, nar. 10.1.1976, Olšany u Prostějova 511, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IČ: 70960399, Kostelecká 55, 796 

01  Prostějov, 

Ludmila Miklánková, nar. 8.6.1957, Olšany u Prostějova 216, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova, IČ: 47920173, Olšany u Prostějova 218, 798 14  

Olšany u Prostějova, 

Ing. František Abrahám, nar. 14.5.1954, Olšany u Prostějova 76, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Eva Běhalová, nar. 14.12.1968, Olšany u Prostějova 425, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Vladimír Běhal, nar. 26.1.1961, Olšany u Prostějova 425, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o., IČ: 49448790, Olšany u Prostějova 19, 798 14  Olšany u 

Prostějova, 

Antonín Klement, nar. 19.7.1981, Olšany u Prostějova 73, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Eva Klementová, nar. 12.10.1978, Olšany u Prostějova 73, 798 14  Olšany u Prostějova, 

mailto:roman.pcecechtel@egd.cz
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Josef Běhal, nar. 13.6.1954, Olšany u Prostějova 438, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova, IČ: 47922605, Olšany u Prostějova 67, 798 14  Olšany 

u Prostějova, 

Lenka Vachutková, nar. 4.4.1969, Olšany u Prostějova 441, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Zemědělské družstvo Olšany - Hablov, IČ: 46991727, Olšany u Prostějova 17, 798 14  Olšany u 

Prostějova, 

Radek Michl, nar. 9.3.1982, Olšany u Prostějova 426, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jiří Petrůj, nar. 20.10.1983, Olšany u Prostějova 641, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Ludmila Petrůjová, nar. 13.2.1986, Olšany u Prostějova 641, 798 14  Olšany u Prostějova, 

RNDr. Petr Skládal, CSc., nar. 12.11.1964, Ke Káčatům 935/13, 637 00  Brno, 

Martina Kolomazníková, nar. 26.8.1973, Olšany u Prostějova 10, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00  Brno, 

Alois Hrudník, nar. 11.8.1966, Olšany u Prostějova 334, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Helena Hrudníková, nar. 25.1.1972, Olšany u Prostějova 334, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Otto Zeiner, nar. 25.4.1968, Stiborova 591/14, 779 00  Olomouc, 

Pavlína Zeinerová, nar. 4.8.1971, Olšany u Prostějova 231, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Ladislav Urda, nar. 21.5.1948, Olšany u Prostějova 233, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Alena Urdová, nar. 27.5.1948, Olšany u Prostějova 233, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Magda Janíková, nar. 21.3.1961, Olšany u Prostějova 230, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Dita Šubová Procházková, nar. 2.7.1975, Olšany u Prostějova 169, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Hana Kovářová, nar. 14.9.1961, Olšany u Prostějova 170, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jiří Škrabálek, nar. 25.9.1951, Olšany u Prostějova 171, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jaroslav Vyhlídal, nar. 21.9.1955, Olšany u Prostějova 398, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jarmila Vyhlídalová, nar. 12.10.1954, Olšany u Prostějova 398, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Jaroslav Hepnar, nar. 14.3.1958, Olšany u Prostějova 370, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Svatava Hepnarová, nar. 26.4.1964, Olšany u Prostějova 370, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Michal Letocha, nar. 25.6.1979, Olšany u Prostějova 369, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Pavel Ondrýsek, nar. 29.7.1968, Olšany u Prostějova 375, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Igor Dočkal, nar. 28.7.1978, Olšany u Prostějova 364, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Ing. Monika Dočkalová, nar. 13.6.1980, Olšany u Prostějova 364, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Miluše Lazorová, nar. 4.1.1959, Olšany u Prostějova 363, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Vlasta Skládalová, nar. 15.5.1961, Olšany u Prostějova 371, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Bc. Milan Labounek, nar. 20.10.1978, Foerstrova 1132/57, 779 00  Olomouc, 

Miroslav Snášel, nar. 7.4.1947, Olšany u Prostějova 368, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Marie Snášelová, nar. 17.8.1947, Olšany u Prostějova 368, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Petr Blaha, nar. 9.7.1980, Olšany u Prostějova 514, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Marta Blahová, nar. 31.5.1973, Olšany u Prostějova 514, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Michal Galeta, nar. 22.12.1989, Olšany u Prostějova 519, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Marie Justrová, nar. 27.8.1962, Olšany u Prostějova 356, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Markéta Vachutková, nar. 2.2.1995, Olšany u Prostějova 6, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Petr Běhal, nar. 29.5.1992, Olšany u Prostějova 14, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Růžena Pelíšková, nar. 8.2.1929, Olšany u Prostějova 143, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Marie Procházková, nar. 4.8.1950, Olšany u Prostějova 169, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Marie Škrabálková, nar. 15.8.1927, Olšany u Prostějova 171, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Božena Novotná, nar. 16.4.1956, Olšany u Prostějova 369, 798 14  Olšany u Prostějova, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha, 

EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00  Brno, 

GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem, 

Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 00  Praha, 

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha, 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, 140 00  Praha, 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, Koněvova 2747/99, 130 00  Praha, 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, IČ: 47610921, Jugoslávská 934/1, 120 00  

Praha, 

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Radlická 333/150, 150 00  Praha, 

CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha, 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 61859575, Tovární 1059/41, 779 00  Olomouc, 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 
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Odůvodnění: 

Dne 5. 9. 2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 21. 9. 2022 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 21. 

10. 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. 

Dne 27. 9. 2022 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemné vyjádření od společnosti 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc,  IČ: 65993390.  

Dne 5. 10. 2022 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemné vyjádření od společnosti 

Zemědělské družstvo Olšany – Hablov, se sídlem, Olšany u Prostějova č.p. 17, 798 14 Olšany u 

Prostějova, IČ: 46991727.  

Dne 5. 10. 2022 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemnou námitku od účastníka 

řízení Ivety Polákové, bytem Olšany u Prostějova  č.p. 382, 798 14 Olšany u Prostějova a od účastníka 

řízení Mgr. Marie Baďurové, bytem Olšany u Prostějova č.p. 406, 798 14 Olšany u Prostějova. Další 

námitku obdržel stavební úřad dne 10. 10. 2022 od účastníka řízení Jiřího Sekaninu, bytem Olšany u 

Prostějova č.p. 232, 798 14 Olšany u Prostějova.  

Dne 26. 9. 2022 využila svého práva, nahlédnout do podkladů k rozhodnutí společnost Zemědělské 

družstvo Olšany – Hablov, se sídlem, Olšany u Prostějova č.p. 17, 798 14 Olšany u Prostějova, IČ: 

46991727. 

Dne 17. 10. 2022 využil svého práva nahlédnout do podkladů k rozhodnutí účastník řízení Libuše 

Halířová, bytem Olšany u Prostějova č.p. 366, 798 14 Olšany u Prostějova. 

Dne 3. 10. 2022 využil svého práva nahlédnout do podkladů k rozhodnutí účastník řízení Hana 

Kovářová, bytem Olšany u Prostějova č.p.170, 798 14 Olšany u Prostějova a účastník řízení Dita Šubová 

Procházková, bytem Olšany u Prostějova č.p. 169, 798 14 Olšany u Prostějova.   

Dne 30. 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. st. 472, 378 a parc. č. 425/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova a úpravě trasy po 

dohodě s vlastníky pozemků. Na základě výše uvedeného nebudou vlastníci pozemků parc. č. st. 472, 378 

a parc. č. 425/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova hlavními účastníky řízení. 

Následně stavební úřad oznámil dne 12. 12. 2022 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 12. 1. 2023 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 16. 12. 2022 pod Č.j. PVMU 190011/2020 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města 

Prostějova písemné vyjádření od Ústavu archeologické památkové péče Brno. 
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Dne 19. 12. 2022 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemnou námitku od účastníků 

řízení Libuše Halířová a Petra Halíře, oba bytem Olšany u Prostějova č.p. 366, 798 14 Olšany u 

Prostějova. 

Dne 19. 12. 2022 využil svého práva nahlédnout do podkladů k rozhodnutí účastník řízení Libuše 

Halířová, bytem Olšany u Prostějova č.p. 366, 798 14 Olšany u Prostějova. 

Dne 19. 1. 2023 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova písemné vyjádření od společnosti 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc,  IČ: 65993390, ve kterém 

souhlasí s umístěním stavby.  

Dne 23. 1. 2023 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova opětovnou žádost od  žadatele 

společnosti Sprintel s.r.o., se sídlem Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov o zúžení  předmětu 

územního řízení o pozemek parc. č. 571/4 v katastrálním území Olšany u Prostějova. Na základě výše 

uvedeného nebude vlastník pozemku parc. č. 571/4 v katastrálním území Olšany u Prostějova hlavním 

účastníkem řízení. 

Následně stavební úřad oznámil dne 26. 1. 2023 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 27. 2. 2023 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 6. 2. 2023 využil svého práva nahlédnout do podkladů k rozhodnutí účastník řízení Hana 

Kovářová, bytem Olšany u Prostějova č.p.170, 798 14 Olšany u Prostějova. 

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, 
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odborem životního prostředí; Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, Krajského ředitelství 

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 obce Olšany u Prostějova, obce Hablov a dle vyjádření odboru územního plánování a 

památkové péče Magistrátu města Prostějova ze dne 10. 5. 2022  pod č.j.: PVMU 74231/2022 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: 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životní prostředí a zemědělství 

- Obec Olšany 

- Minsterstvo dopravy  

- Magistrát města Prostějova – odbor dopravy  

- Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí  

- Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územní 

památkové péče 

- CETIN a.s.  

- Povodí Moravy, a. s 

- GasNet, s.r.o. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR 

- Moravská vodárenská, a. s. 

- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih Správa silnic 

- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát 

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

- T-Mobile Czech Republic a. s. 

- SITEL, spol. s. r. o.  

- Telia Carrier, a.s. 

- Vodafone Czech Republic a. s. 

- EG. D, a. s. 

- Nej.cz s. r. o.  

- Quantcom, a. s. 

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 
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dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona                                                                          

Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 

Obec Bystročice, IDDS: 7c9bntr 

dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

Mgr. David Štefek, Lucie Galeta, Bedřich Hynek, Jiří Král, Jana Králová, Mgr. Ondřej Zuščich, Ing. 

Radek Černohouz, Lukáš Papšík, Roman Pryszcz, Ing. Alena Pryszczová, Jana Zuščichová, Zdeněk 

Stránský, Olga Stránská, Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, Ludmila 

Miklánková, Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova, Ing. František Abrahám, Eva Běhalová,  

Vladimír Běhal,Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o., Antonín Klement, Eva Klementová, Josef 

Běhal, Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova, Lenka Vachutková, Zemědělské družstvo Olšany - 

Hablov, Radek Michl, Jiří Petrůj, Ludmila Petrůjová, RNDr. Petr Skládal, CSc., Martina Kolomazníková, 

Povodí Moravy, s.p., Alois Hrudník, Helena Hrudníková, Otto Zeiner, Pavlína Zeinerová, Ladislav Urda, 

Alena Urdová, Magda Janíková, Dita Šubová Procházková, Hana Kovářová, Jiří Škrabálek, Jaroslav 

Vyhlídal, Jarmila Vyhlídalová, Jaroslav Hepnar, Svatava Hepnarová, Michal Letocha, Pavel Ondrýsek,  

Igor Dočkal, Ing. Monika Dočkalová, Miluše Lazorová, Vlasta Skládalová, Bc. Milan Labounek, 

Miroslav Snášel, Marie Snášelová, Petr Blaha, Marta Blahová, Michal Galeta, Marie Justrová, Markéta 

Vachutková, Petr Běhal, Růžena Pelíšková, Marie Procházková,Marie Škrabálková, Božena Novotná,  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., zastupuje společnostGasNet Služby, s.r.o., 

Hypoteční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.,COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha,ČSOB Stavební 

spořitelna, a.s., CETIN a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,T-Mobile Czech Republic a.s.,  

Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona: 

Vlastníci pozemků Vlastníci pozemků parc. č. st. 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 

390, 391, 392, 393, 495, 496, 402, 403, 404, 426,  427, 428, 429,  430, 438, 472, 557/2, 610, 418,  417, 

394,  395, 396, 397, 398, 399,  400,  401, 489, 490,  491,  492,  493, 494,  577, 107/1, 107/2, 105, 104, 

103,  102, 101, 59, 100,  99, 98,  97,  95/2,  95/1, 94, 500,  452, 600, 622, 419,  361, 601, 93/3,  93/1, 

93/2, 106, 551, 553, 518, 528, 521, 556, 85/3, 85/1, 84, 77,  76, 71, 70,  63, 62, 55, 54, 46, 38, 37, 34, 33, 

16/1, 16/2, 519, 688, 574, 547, 501, 573, 558,  640, 572, 571, 570, 569, 563, 576,  568, 567, 591, 566, 

565,564, 608, 594, 29/2, 639, 91, 90, 624, 82/2, 82/1, 79, 74/1,  522, 612/1, 649, 68, 65, 60, 57/2, 57/1, 

53/1, 53/2, 51, 48, 43, 803, 40, 505, 31/2, 30/1, 30/2, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 

28, 800/1, 800/2, 756, 667, 666, 665, 796, 676, 664, 663, 669,  654, 653, 652, 754, 766, 675, 693, 672, 

702, 673, 722, 774, 674, 729, 662, 684, 658, 780, 752, 820, 753, 751, 755, 784, 757, 788, 782/1, 782/2, 

650, 660, 737, 738, 691, 692, 707, 708, 709, 710, 696, 697, 711,  728, 689, 681, 745, 743, 668, 767, 661, 

682, 644/1, 651/1, 531, 532, 303/1, 2/1, 2/2, 2/3, 7, 6, 5, 13,  12/2, 12/1, 11, 10, 9, 1/2, 360, 376, 517, 

364/1, 200/1, 200/3, 346, 340, 201, 458,  457, 414, 413, 420, 310/2,  310/1, 202/1, 202/2, 281, 203/12, 

203/4, 203/6, 203/10, 203/2, 203/14, 204, 309, 307, 306, 305, 304,  205/1, 205/3, 199/1, 198/1, 198/2,  

455, 434, 433, 549, 550, 432, 431, 425, 425, 703, 789, 795, 758, 721,  799, 698, 791, 700, 686, 542, 544, 

188/2, 188/1, 187, 186, 183/1, 181, 180, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 436, 

209/2, 209/1, 209/3, 210/3, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212/1, 212/3, 212/2,  213/1, 213/2, 213/3, 779, 

214/2, 215, 244, 216/1, 216/2, 216/3,  217/1,  217/3,  217/2, 218, 219, 220,  221/1,  440, 580, 579, 557, 

405/1, 416, 421, 422, 423, 412, 282, 283/1, 283/2,  353, 315, 314/1, 636, 283/3, 283/5, 283/4, 284,  285,  

286,  287,  289,  290/1,  291,  294,  292,  293,  295,  296,  298,  299,  300,  301,  302/3,  302/1,  302/2,  

470,  375, 374, 373,  372,  371,  370,  369,  368, 367,  366,  499,  498,  497,  339/3,  339/1,  339/2,  365,  

377, 379,  506,  345/1,  345/2, 189/1,  189/2,  190/2,  190/1,  191/2, 191/1,  192/1,  193, 194, 195/2, 

196/1,  473,  197,  329,  179/1,  179/2,  177,  176,  175,  174/2,  172/1,  171,  168/2,  168/1,  167/1,  164,  

163/1,  160, 159,  158/1,  158/2,  154,  153,  150,  149/2,  149/1, 148, 144, 143, 142, 140/1, 140/2, 139,  

123/1, 121/3,  121/2, 124/4, 124/2, 124/1, 124/3,  642,  134, 133, 132, 131, 130, 129/2, 129/1, 311/1, 335, 

336,  337, 332, 407, 474/2, 821, 797, 999, 435, 408, 819, 764 , 772, 746, 747, 163/3, 735, 734, 733, 732, 

167/2,  606, 790,  605,  604,  603, 625, 586,  587/6, 584, 583,  582,  581,  763/1,  172/2,  347, 806, 813, 

818,  817,  802, 825,  798,  116/1, 115/2, 115/1, 114/2, 114/1,  629, 113, 112, 781, 587, 648, 108/2, 108/1, 

111/2, 111/1,  117, 120/3, 120/4, 405/2, 739, 765 , 750, 726, 730, 749,  744,  717, 741, 714, 723, 724, 

725, 736, 718, 792, 712,  478, 705,  720, 715, 727, 775, 793,  810, 794, 786, 787, 811, 801, 804, 807, 768, 

348, 348, 355, 450, 449, 527, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,  515, 516, 541,  626, 627, 609, 

646, 647, 623,  349,  409, 529,  607,  357, 297, 713, 439, 351, 350, 354, 216, 290/3, 327, 313, 316, 325/1, 

464, 442, 540,  471, 463, 410,  411,  441, 504, 520, 690, 694, 699, parc. č. 565/15, 563/54, 563/2, 565/10, 

557/3, 558/13, 563/31, 563/35,  563/36,  563/37,  563/38, 563/34, 563/33,  563/32, 563/39, 563/42, 
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563/25, 564/11, 564/1, 565/14, 565/1, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 569, 570/1, 570/2, 570/3, 572/24, 

571/1, 49, 53/1, 54/2, 55, 56, 57, 58/2, 60/1, 61/2, 63/1, 65, 66, 69, 70/1, 73/1, 742/2, 742/1, 76/1, 331, 

324/2, 72/1, 71, 324/1, 1011, 49,  571/1, 571/2, 571/4, 684/2, 682/1, 683/2, 683/1, 48, 47, 41/4, 41/3, 

42/2,  43/2, 44/1, 44/2,  85/2, 845/7, 845/10, 845/9, 836/3, 845/8, 836/4, 843/17, 956, 843/10, 9/1, 10/2, 

13/3, 14/2, 15/3, 15/2, 19/2, 993, 33/2, 33/3, 32/1, 32/2, 18/2, 16/1, 16/2, 12/3, 731/89, 6/2, 7/2, 7/1, 

731/86, 12/8, 12/9, 11/1, 12/1, 699/2, 731/85, 699/3, 699/1, 731/55,  731/53, 731/54, 731/51, 731/42, 

731/40, 731/49, 731/48, 731/47, 21, 731/27, 731/26, 731/25,  731/24, 731/23, 731/22,  731/21,  731/39, 

731/38,  731/37, 731/34, 731/35,  731/31, 731/30,  731/29, 731/28,  731/20, 731/19, 694/7, 694/8, 694/5, 

694/6, 693/10, 693/8, 692/7, 731/57, 731/18, 731/17, 731/101, 694/10, 694/11, 731/5, 681/1, 681/4, 

681/12, 731/94, 913/4, 731/83, 690/2, 690/1, 689/2, 689/1, 688, 687, 686/1, 731/59, 731/60, 731/90,  

731/61, 731/92, 731/62, 731/93, 731/9, 731/91,  731/63,  731/64, 731/65, 727/4, 727/3, 731/11, 731/66, 

731/12, 731/67, 731/68, 731/13, 722/5, 731/74,  731/15,  720/6, 720/12, 918/3, 720/2, 835/5, 835/7, 

835/8, 720/3, 719, 835/9, 717/2, 717/1, 716/1, 716/2, 715/2, 714, 713/2, 712/1,  711/2, 710/1, 709/1, 

977/4, 1/3, 1/1, 843/9,  835/3, 835/4, 977/7, 153/2, 977/3, 977/1, 768/16, 768/34, 967/3, 967/1, 967/2, 

265/1,  265/2, 986, 987, 806/3, 807/2, 808, 843/3, 932/6,  989, 279, 988, 278, 1002/1,  292,  270, 264, 

339/8, 341/1, 343, 344, 345, 346, 347/2, 347/1, 348/1,  349, 24/3, 24/5,350, 178, 352/1, 352/2, 325, 327, 

328, 329/1, 330/1, 330/2, 331, 332/3, 332/1, 333, 334/1, 335, 336/1, 336/4, 337/4, 338, 341/2, 342/3, 

342/2, 425/2, 162, 161, 160, 831, 833/1, 991, 151, 339/12, 320, 319, 318, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 

310, 309, 308, 307/2, 307/1, 361/9, 361/7, 356/1, 361/8, 361/19, 847/15, 362/18, 354/2, 354/1, 362/16, 

970/5, 353/2, 317/1, 972/2, 234, 232, 230/2, 230/1, 225, 982, 213, 212, 209, 205, 206, 202, 201, 199/2, 

197, 194, 196, 193, 195/1, 191/2, 148/8, 148/2, 148/6, 149/3, 149/6, 149/5, 149/2, 155/4, 344/1, 182/1, 

182/4, 940/2, 981/3, 321, 847/16, 847/11, 843/11, 843/14, 843/15, 843/12, 843/16, 842/2, 842/1, 965/5, 

90, 87, 456/2, 456/3, 458/40, 456/4, 843/1, 107/2, 93, 106/2, 841/8, 965/8, 860,  445/3, 442/47, 442/48, 

841/5, 116/3, 116/1, 841/6, 841/7, 115/2, 116/2, 115/3, 115/1, 998, 119, 121/4, 122/2, 123/2, 125, 126/1, 

126/2, 130/5, 131,  163/1, 133/1, 857/15, 857/9, 168/1, 168/2, 135, 170, 136/2, 857/20, 137/2, 141, 429, 

430/1, 856, 431/8, 431/6, 431/7, 442/18, 442/17, 442/16,  442/15,  442/14, 442/23, 442/21, 442/20, 

442/13, 442/12, 442/11, 442/10, 442/9,  442/8, 442/7, 442/6, 442/2, 83,  837/2, 81, 563/41, 562/15, 80, 

79/1, 77/2, 84/5, 84/4,  84/1, 84/6, 529/3, 529/2, 528/7, 528/47, 528/45, 528/48,  528/49, 528/44,  528/43,  

528/42, 528/41, 528/20, 528/89, 528/85, 528/86, 528/87, 528/88, 528/84, 528/83, 528/82, 528/81, 528/16, 

528/54, 528/52, 528/53, 528/75, 528/76, 528/77, 528/78, 528/79, 528/80, 528/21, 528/22,  528/23, 

528/24, 528/25, 528/26, 528/27, 528/56, 528/57,  528/28,  528/29, 528/30, 528/35, 528/34,  528/33,  719, 

528/32,  528/31, 528/40, 528/39, 528/38,  528/37, 528/36,  562/14, 562/13, 562/12, 562/11, 562/5,  562/4,  

562/10, 562/9, 562/8,  562/7, 562/6, 562/2, 144/2, 146, 747, 149/1, 148/4, 992, 148/5, 148/3, 148/9, 

185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 199/1, 217, 218, 984, 983, 231, 422/10, 

422/11, 520,  417/2, 415/2, 413/1, 407/1, 406/1, 405/1, 422/24, 382/21, 403, 402, 401, 400/2, 400/1, 397, 

396/2, 395/2, 395/1, 394/2, 394/1, 393, 389/2, 389/1, 388/3, 388/2, 236/1, 368/1, 382/24, 369, 370/1, 

370/2, 370/4, 370/3, 371/1, 382/1, 385, 384, 381, 380/2, 380/1, 377, 376/3, 376/2, 376/1, 375/13, 375/12, 

375/11, 375/10, 374/3, 374/2, 374/1, 373/3, 373/2, 373/1, 375/9, 973 v katastrálním území Olšany u 

Prostějova. Vlastníci pozemků parc. č. st. 173,  226/2, 343, 342, 222, 223/3, 223/1, 223/2, 226/1, 228, 

232/1, 234/1, 234/2,  237, 240,  244/1, 244/2,  247, 252, 255/1, 255/2, 260, 263, 268, 195, 271/1, 271/2, 

272/1, 272/2, 276/1, 276/2,  279/1, 279/3, 279/2, 279/4, 278, 277, 275/2, 275/1, 273, 267/2, 267/1, 264, 

259, 256, 251, 248, 243/2, 243/1, 241/3, 241/1, 236/2, 235/1, 231,  350, 349, 229/2, 229/1, 225/3, 225/1, 

224, 358, 360, 361, parc. č. 19, 174, 116, 172, 115/2, 93/3, 185, 165, 52/6, 169, 93/9, 96/11, 113/5, 113/4, 

49/18, 45/2, 167/3, 110/19, 113/2, 39,  50/2, 50/3,  90/17, 21, 90/14,  18/2, 6/1, 71/3, 3, 225/2,  1, 68/3,  

68/4, 68/5, 69/12, 80/8, 68/2, 80/23, 80/40 v katastrálním území Hablov. Vlastníci pozemků parc. č. 

380/1, 379/1, 131/14, 124/15 v katastrálním Bystročice. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Dne 5. 10. 2022 pod č.j.: PVMU 150852/2022 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemnou námitku od účastníka řízení Ivety Polákové, bytem Olšany u Prostějova  č.p. 382, 798 14 

Olšany u Prostějova, ve které je uvedeno následující: 

Se zahájením územního řízení v souvislosti se žádostí fy Sprintel s. r. o., Svatoplukova 3725/60 a, 

79601 Prostějov nesouhlasím z následujících důvodů. 

Žádost nebyla předmětem alespoň informačního předjednání s občany Olšan. Velmi se podivuji 

nad tím, že fy Sprintel s. r. o., si před zahájením územního řízení neprovedla průzkum o tom, kdo 

ze stávajících vlastníků pozemků přes které má jít optický kabel, má zájem o připojení. Toto 
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uvádím proto, že např. v ulici, kde bydlím, by mohl kabel jít po obecních pozemcích, a ti kteří by 

měli zájem o tento způsob připojení, by tak mohli učinit provedením průtlaku pod komunikací. 

Nesouhlasím s tím, aby trasa optický kabel vedla po mém pozemku, zejména s ohledem na 

vyasfaltování vjezdu do domu a vydláždění kamennou dlažbou - celá plocha před domem. 

Prosím o písemné vyjádření na moji výše uvedenou adresu. 

K výše uvedené námitce účastníka řízení stavební úřad uvádí, že dne 30. 11. 2022 pod Č.j. 

PVMU181120/2022 61  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 pozemek parc. č. st. 472 v katastrálním území Olšany u Prostějova, který je ve 

vlastnictví Ivety Polákové, bytem Olšany u Prostějova  č.p. 382, 798 14 Olšany u Prostějova. Na základě 

výše uvedeného nebude vlastník pozemku parc. č. st. 472 katastrálním území Olšany u Prostějova 

hlavním účastníkem řízení. 

Dne 5. 10. 2022 pod č.j.: PVMU 150849/2022 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemnou námitku od účastníka řízení Mgr. Marie Baďurové, bytem Olšany u Prostějova  č.p. 406, 798 

14 Olšany u Prostějova, ve které je uvedeno následující: 

Se zahájením územního řízení v souvislosti se žádostí fy Sprintel s. r. o., Svatoplukova 3725/60 a, 

79601 Prostějov nesouhlasím z následujících důvodů. 

Žádost nebyla předmětem alespoň informačního předjednání s občany Olšan. Z uvedené žádosti 

nevyplývá, kdy by měla být stavba zahájena, protože tím jsem omezena v plánování svých 

osobních a rodinných aktivit. Není mi známá ani trasa, abych věděla, které části mých pozemků 

se stavba dotkne. V souvislosti se sníženou mobilitou mého manžela upozorňuji, že pokud by měl 

být přerušen vjezd do dvora, tak jsem omezena nejen v užívání svého automobilu, ale především 

k ježdění k lékaři a do nemocnice. Mimoto ještě upozorňuji, že pod nájezdem do dvora domu je 

skrytý bývalý septik, takže kopání je zcela vyloučeno. Dále mi není známo jak a v jakém termínu 

po uložení optického kabelu s příslušenstvím, bude trasa uvedena do původního stavu. Velmi se 

podivuji nad tím, že fy Sprintel s. r. o., si před zahájením územního řízení neprovedla průzkum o 

tom, kdo ze stávajících vlastníků pozemků přes které má jít optický kabel, má zájem o připojení. 

Toto uvádím proto, že např. v ulici, kde bydlím, by mohl kabel jít po obecních pozemcích, a ti 

kteří by měli zájem o tento způsob připojení, by tak mohli učinit provedením průtlaku pod 

komunikací. 

Proto z těchto důvodů zásadně nesouhlasím stím, aby trasa optický kabel vedla po mém 

pozemku, zejména s ohledem na zámkovou dlažbou skrytý septik. Prosím o písemné vyjádření na 

moji výše uvedenou adresu. 

K uvedené námitce účastníka řízení stavební úřad uvádí, že dne 30. 11. 2022 pod Č.j. 

PVMU181120/2022 61  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 pozemek parc. č. 425/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova, který je ve 

vlastnictví Mgr. Marie Baďurové, bytem Olšany u Prostějova č.p. 406, 798 14 Olšany u Prostějova. Na 

základě výše uvedeného nebude vlastník pozemku parc. č. 425/2 katastrálním území Olšany u Prostějova 

hlavním účastníkem řízení. 

Dne 10. 10. 2022 pod č.j.: PVMU 153320/2022 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemnou námitku od účastníka řízení Jiřího Sekaninu, bytem Olšany u Prostějova č.p. 232, 798 14 

Olšany u Prostějova, ve které je uvedeno následující: 

Na základě od Vás obdrženého oznámení ohledně možnosti pokládky HDPE chrániček přes můj 

pozemek na adrese Olšany u Prostějova 232, 798 14 Olšany u Prostějova, na parcele st. 378 

vyslovuji tímto NESOUHLAS s touto pokládkou přes MŮJ výše uvedený POZEMEK. 

Dne 30. 11. 2022 pod Č.j. PVMU 181120/2022 61  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 pozemek parc. č. st. 378 v katastrálním území Olšany u Prostějova, 

který je ve vlastnictví Jiřího Sekaniny, bytem Olšany u Prostějova č.p. 232, 798 14 Olšany u Prostějova. 

Na základě výše uvedeného nebude vlastník pozemku parc. č. st. 378 katastrálním území Olšany u 

Prostějova hlavním účastníkem řízení. 
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Dne 5. 10. 2022 pod č.j.: PVMU 150891/2022 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemné námitky od účastníka řízení společnosti Zemědělské družstvo Olšany – Hablov, se sídlem, 

Olšany u Prostějova č.p. 17, 798 14 Olšany u Prostějova, IČ: 46991727, ve kterých je uvedeno 

následující: 

S výše uvedenou stavební akcí souhlasíme za těchto podmínek: 

1. Stavba bude provedena v době vegetačního klidu 

2. Vstup na pozemky par.č. 851/1, 382/22, 375/8, 852 v katastrálním území Olšany u Prostějova a par. 

č. 173, 163, 64/7 v katastrálním území Hablov bude předem projednán se zástupcem ZD na 

telefonním čísle 603 466 983 

3. V případě způsobení škody na zemědělských plodinách, nutno nahradit 

4. Při provádění výkopových prací provést skrývku ornice a následně zpět zajistit její rozprostření 

(technická rekultivace) 

5. Biologickou rekultivaci provede uživatel pozemků za náhradu (5,- Kč/m2) 

6. Celkový rozsah náhrady, případně škody, bude vyčíslen po ukončení prací a sepsán formou 

závěrečného protokolu 

7. Finanční náhrada bude poukázána na účet ZD Olšany - Hablov před kolaudací stavby 

K výše uvedeným požadavkům účastníka řízení stavební úřad uvádí, že tyto požadavky mají povahu 

občanskoprávní, proto je nutno je řešit dohodou mezi stavebníkem a vlastníkem dotčené nemovitosti, 

nebo občanskoprávní cestou. Stavební úřad bere výše uvedené požadavky účastníka řízení na vědomí, 

avšak není v pravomoci stavebního úřadu je vymáhat. 

Dále k této věci stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace je zhotovena s odbornou péčí, osobou 

způsobilou k jejímu zhotovení. Vlastní provádění předmětných prací bude prováděno zhotovitelem 

způsobilým provádět předmětné práce s veškerou odbornou péčí. Dále k této věci stavební úřad uvádí, že 

dle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato 

povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví 

osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomuto je povinen 

zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Dále dle 

§ 153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 

na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 

staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v 

místě jejich střetu se stavbou. Dle § 153 odst. 2 stavebního zákona je dále stavbyvedoucí povinen působit 

k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 

nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s 

osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s 

koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Na závěr k této námitce 

stavební úřad uvádí, že v případě vzniku škod na sousedních objektech nebo neoprávněné zásahy do 

cizího majetku, které vzniknou při provádění stavebních, bouracích nebo udržovacích prací, je nutno je 

řešit výhradně občanskoprávní cestou nebo případně dohodou mezi vlastníky stavby a není v pravomoci 

stavebního úřadu rozhodovat v této věci nebo o náhradě škody.  

Dne 16. 12. 2022 pod Č.j. PVMU 190011/2020 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemné vyjádření od Ústavu archeologické památkové péče Brno, se sídlem Kaloudova 1321/30,614 00 

Brno, ve které je uvedeno následující: 

Na katastrech Olšany u Prostějova a Hablov byly v minulosti zaznamenány četné archeologické nálezy, 

níže uvádíme archeologické lokality a nálezy již známé, u kterých by mohlo hrozit narušení stavební 

činností: 

1) V blízkosti křižovatky Olšany u Prostějova-Hablov-Bystročice byly nad říčkou Blata zachyceny 

pravěké objekty. 

2) V poloze Lánský kříž jižně od obce Olšany u Prostějova (včetně areálu bývalého JZD) bylo 

zjištěno pravěké osídlení z období eneolitu, doby bronzové, doby laténské a germánské osídlení z 

doby římské. 
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3) V intravilánu obce v prostoru mlékárny bylo zjištěno osídlení z období neolitu, pozdní doby 

bronzové a doby halštatské a laténské. Další nálezy bylo možné datovat do období raného a 

vrcholného středověku a v neposlední řadě novověku. 

4)    V severozápadní části obce Olšany u Prostějova je známé kontinuální osídlení z neolitu i 

     eneolitu a prakticky ze všech následujících pravěkých a protohistorických období. 

5) V severovýchodní části extravilanu obce je třeba upozornit na nález depotu bronzových 

     předmětů z období kultury lužických popelnicových polí. 

K výše uvedeným požadavkům stavební úřad uvádí, že do podmínek rozhodnutí  zapracoval vyjádření 

Magistrát města Prostějova – odboru územního plánování a památkové péče, oddělení územní památkové 

péče, ve kterém správní orgán připomíná,, že se pozemky nachází na území s archeologickými nálezy a že 

stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22, odst. 2 Památkového zákona: datum zahájení zamýšlených 

zemních prací je třeba s dostatečným předstihem písemně oznámit Archeologickému ústavu Akademie 

věd České republiky Brno a popřípadě umožnit na dotčeném území provedení záchranného 

archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách téhož Památkového zákona. 

Dne 27. 9. 2022 pod č.j.: PVMU 147620/2022 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemné námitky od společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Wolkerova 951/24a, 779 11 

Olomouc,  IČ: 65993390, ve které je uvedeno následující: 

Jako majetkový správce dálnice D46 jsme k výše uvedené stavbě vydali dne 16. 7. 2021 vyjádření pod 
č.j.: RSD-341588/2021-2, zn.: 62/2021-52210/RSD/Ba, které zůstává i nadále v platnosti a je přílohou 
tohoto stanoviska. 
Vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti pro umístění 
kabelového vedení komunikační sítě do pozemku pare. č. 382/2 v k.ú. Olšany u Prostějova, nesouhlasíme 
s umístěním stavby. 

K výše uvedené námitce účastníka řízení stavební úřad uvádí, že dne 19. 1. 2023 obdržel stavební úřad 

sdělení k umístění stavby od účastníka řízení společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 

Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc,  IČ: 65993390, ve které je uvedeno, že souhlasí s umístěním stavby 

„Optická síť Olšany u Prostějova, Hablov". 

Dne 19. 12. 2022 pod č.j.: PVMU190355/2022 61 obdržel stavební úřad Magistrátu města Prostějova 

písemnou námitku od účastníků řízení Libuše Halířová a Petra Halíře, oba bytem Olšany u Prostějova č.p. 

366, 798 14 Olšany u Prostějova, ve které je uvedeno následující: 

Vyjadřujeme opakovaně nesouhlas s umístěním stavby „Optická síť Olšany u Prostějova, 

Hablov" na našem pozemku p.č. 571/4 v k.ú. Olšany u Prostějova. 

K výše uvedené námitce účastníků řízení stavební úřad uvádí, že dne 23. 1. 2023 pod Č.j. PVMU 

13734/2023 61  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 

pozemek parc. č. 571/4 v katastrálním území Olšany u Prostějova, který je ve vlastnictví Petra Halíře a 

Libuše Halířové, oba  bytem Olšany u Prostějova č.p. 366, 798 14. Na základě výše uvedeného nebudou 

vlastníci pozemku parc. č. 571/4 katastrálním území Olšany u Prostějova hlavními účastníky řízení. 

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova uvádí, že se výše uvedenými námitkami a připomínkami řádně 
zabýval, ale z výše uvedených důvodů je shledal jako nedůvodné pro zamítnutí žádosti o změně 
územního 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. 

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.  
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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 5. 9. 2022. 

 

 

 

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 Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 

Obec Bystročice, IDDS: 7c9bntr 

 

Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou): 

Mgr. David Štefek, IDDS: dqfk3yc 

Lucie Galeta, Olšany u Prostějova č.p. 519, 798 14  Olšany u Prostějova 

Bedřich Hynek, Olšany u Prostějova č.p. 518, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jiří Král, Zikova č.p. 604/6, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

Jana Králová, Zikova č.p. 604/6, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

Mgr. Ondřej Zuščich, Olšany u Prostějova č.p. 520, 798 14  Olšany u Prostějova 

Ing. Radek Černohouz, Olšany u Prostějova č.p. 515, 798 14  Olšany u Prostějova 

Lukáš Papšík, IDDS: 7g3iede 

Roman Pryszcz, Olšany u Prostějova č.p. 521, 798 14  Olšany u Prostějova 

Ing. Alena Pryszczová, Olšany u Prostějova č.p. 521, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jana Zuščichová, Olšany u Prostějova č.p. 520, 798 14  Olšany u Prostějova 

Zdeněk Stránský, IDDS: ihpmptz 

Olga Stránská, Olšany u Prostějova č.p. 511, 798 14  Olšany u Prostějova 

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn 

Ludmila Miklánková, Olšany u Prostějova č.p. 216, 798 14  Olšany u Prostějova 

Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova, IDDS: ivbmqdg 

Ing. František Abrahám, Olšany u Prostějova č.p. 76, 798 14  Olšany u Prostějova 

Eva Běhalová, Olšany u Prostějova č.p. 425, 798 14  Olšany u Prostějova 
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Vladimír Běhal, Olšany u Prostějova č.p. 425, 798 14  Olšany u Prostějova 

Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o., IDDS: ixvn8hy 

Antonín Klement, Olšany u Prostějova č.p. 73, 798 14  Olšany u Prostějova 

Eva Klementová, Olšany u Prostějova č.p. 73, 798 14  Olšany u Prostějova 

Josef Běhal, Olšany u Prostějova č.p. 438, 798 14  Olšany u Prostějova 

Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova č.p. 67, 798 14  Olšany u Prostějova 

Lenka Vachutková, Olšany u Prostějova č.p. 441, 798 14  Olšany u Prostějova 

Zemědělské družstvo Olšany - Hablov, IDDS: kztcw2p 

Radek Michl, Olšany u Prostějova č.p. 426, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jiří Petrůj, Olšany u Prostějova č.p. 641, 798 14  Olšany u Prostějova 

Ludmila Petrůjová, Olšany u Prostějova č.p. 641, 798 14  Olšany u Prostějova 

RNDr. Petr Skládal, CSc., Ke Káčatům č.p. 935/13, Jundrov, 637 00  Brno 37 

Martina Kolomazníková, Olšany u Prostějova č.p. 10, 798 14  Olšany u Prostějova 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Alois Hrudník, Olšany u Prostějova č.p. 334, 798 14  Olšany u Prostějova 

Helena Hrudníková, Olšany u Prostějova č.p. 334, 798 14  Olšany u Prostějova 

Otto Zeiner, Stiborova č.p. 591/14, Neředín, 779 00  Olomouc 9 

Pavlína Zeinerová, Olšany u Prostějova č.p. 231, 798 14  Olšany u Prostějova 

Ladislav Urda, Olšany u Prostějova č.p. 233, 798 14  Olšany u Prostějova 

Alena Urdová, Olšany u Prostějova č.p. 233, 798 14  Olšany u Prostějova 

Magda Janíková, Olšany u Prostějova č.p. 230, 798 14  Olšany u Prostějova 

Dita Šubová Procházková, Olšany u Prostějova č.p. 169, 798 14  Olšany u Prostějova 

Hana Kovářová, Olšany u Prostějova č.p. 170, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jiří Škrabálek, Olšany u Prostějova č.p. 171, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jaroslav Vyhlídal, Olšany u Prostějova č.p. 398, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jarmila Vyhlídalová, Olšany u Prostějova č.p. 398, 798 14  Olšany u Prostějova 

Jaroslav Hepnar, Olšany u Prostějova č.p. 370, 798 14  Olšany u Prostějova 

Svatava Hepnarová, Olšany u Prostějova č.p. 370, 798 14  Olšany u Prostějova 

Michal Letocha, Olšany u Prostějova č.p. 369, 798 14  Olšany u Prostějova 

Pavel Ondrýsek, Olšany u Prostějova č.p. 375, 798 14  Olšany u Prostějova 

Igor Dočkal, Olšany u Prostějova č.p. 364, 798 14  Olšany u Prostějova 

Ing. Monika Dočkalová, Olšany u Prostějova č.p. 364, 798 14  Olšany u Prostějova 

Miluše Lazorová, Olšany u Prostějova č.p. 363, 798 14  Olšany u Prostějova 

Vlasta Skládalová, Olšany u Prostějova č.p. 371, 798 14  Olšany u Prostějova 

Bc. Milan Labounek, Foerstrova č.p. 1132/57, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 

Miroslav Snášel, Olšany u Prostějova č.p. 368, 798 14  Olšany u Prostějova 

Marie Snášelová, Olšany u Prostějova č.p. 368, 798 14  Olšany u Prostějova 

Petr Blaha, Olšany u Prostějova č.p. 514, 798 14  Olšany u Prostějova 

Marta Blahová, Olšany u Prostějova č.p. 514, 798 14  Olšany u Prostějova 

Michal Galeta, Olšany u Prostějova č.p. 519, 798 14  Olšany u Prostějova 

Marie Justrová, Olšany u Prostějova č.p. 356, 798 14  Olšany u Prostějova 

Markéta Vachutková, Olšany u Prostějova č.p. 6, 798 14  Olšany u Prostějova 

Petr Běhal, Olšany u Prostějova č.p. 14, 798 14  Olšany u Prostějova 

Růžena Pelíšková, Olšany u Prostějova č.p. 143, 798 14  Olšany u Prostějova 

Marie Procházková, Olšany u Prostějova č.p. 169, 798 14  Olšany u Prostějova 

Marie Škrabálková, Olšany u Prostějova č.p. 171, 798 14  Olšany u Prostějova 

Božena Novotná, Olšany u Prostějova č.p. 369, 798 14  Olšany u Prostějova 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

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

zastupuje společnost 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, IDDS: iscwcde 

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 

Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona: (doručuje veřejnou vyhláškou): 

Vlastníci pozemků parc. č. st.  378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 

495, 496, 402, 403, 404, 426,  427, 428, 429,  430, 438, 472, 557/2, 610, 418,  417, 394,  395, 396, 397, 

398, 399,  400,  401, 489, 490,  491,  492,  493, 494,  577, 107/1, 107/2, 105, 104, 103,  102, 101, 59, 

100,  99, 98,  97,  95/2,  95/1, 94, 500,  452, 600, 622, 419,  361, 601, 93/3,  93/1, 93/2, 106, 551, 553, 

518, 528, 521, 556, 85/3, 85/1, 84, 77,  76, 71, 70,  63, 62, 55, 54, 46, 38, 37, 34, 33, 16/1, 16/2, 519, 688, 

574, 547, 501, 573, 558,  640, 572, 571, 570, 569, 563, 576,  568, 567, 591, 566, 565,564, 608, 594, 29/2, 

639, 91, 90, 624, 82/2, 82/1, 79, 74/1,  522, 612/1, 649, 68, 65, 60, 57/2, 57/1, 53/1, 53/2, 51, 48, 43, 803, 

40, 505, 31/2, 30/1, 30/2, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 800/1, 800/2, 756, 667, 

666, 665, 796, 676, 664, 663, 669,  654, 653, 652, 754, 766, 675, 693, 672, 702, 673, 722, 774, 674, 729, 

662, 684, 658, 780, 752, 820, 753, 751, 755, 784, 757, 788, 782/1, 782/2, 650, 660, 737, 738, 691, 692, 

707, 708, 709, 710, 696, 697, 711,  728, 689, 681, 745, 743, 668, 767, 661, 682, 644/1, 651/1, 531, 532, 

303/1, 2/1, 2/2, 2/3, 7, 6, 5, 13,  12/2, 12/1, 11, 10, 9, 1/2, 360, 376, 517, 364/1, 200/1, 200/3, 346, 340, 

201, 458,  457, 414, 413, 420, 310/2,  310/1, 202/1, 202/2, 281, 203/12, 203/4, 203/6, 203/10, 203/2, 

203/14, 204, 309, 307, 306, 305, 304,  205/1, 205/3, 199/1, 198/1, 198/2,  455, 434, 433, 549, 550, 432, 

431, 425, 425, 703, 789, 795, 758, 721,  799, 698, 791, 700, 686, 542, 544, 188/2, 188/1, 187, 186, 183/1, 

181, 180, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 436, 209/2, 209/1, 209/3, 210/3, 210/1, 

210/2, 211/1, 211/2, 212/1, 212/3, 212/2,  213/1, 213/2, 213/3, 779, 214/2, 215, 244, 216/1, 216/2, 216/3,  

217/1,  217/3,  217/2, 218, 219, 220,  221/1,  440, 580, 579, 557, 405/1, 416, 421, 422, 423, 412, 282, 

283/1, 283/2,  353, 315, 314/1, 636, 283/3, 283/5, 283/4, 284,  285,  286,  287,  289,  290/1,  291,  294,  

292,  293,  295,  296,  298,  299,  300,  301,  302/3,  302/1,  302/2,  470,  375, 374, 373,  372,  371,  370,  

369,  368, 367,  366,  499,  498,  497,  339/3,  339/1,  339/2,  365,  377,  379,  506,  345/1,  345/2, 189/1,  

189/2,  190/2,  190/1,  191/2, 191/1,  192/1,  193, 194, 195/2, 196/1,  473,  197,  329,  179/1,  179/2,  177,  

176,  175,  174/2,  172/1,  171,  168/2,  168/1,  167/1,  164,  163/1,  160, 159,  158/1,  158/2,  154,  153,  

150,  149/2,  149/1, 148, 144, 143, 142, 140/1, 140/2, 139,  123/1, 121/3,  121/2, 124/4, 124/2, 124/1, 

124/3,  642,  134, 133, 132, 131, 130, 129/2, 129/1, 311/1, 335, 336,  337, 332, 407, 474/2, 821, 797, 999, 

435, 408, 819, 764 , 772, 746, 747, 163/3, 735, 734, 733, 732, 167/2,  606, 790,  605,  604,  603, 625, 

586,  587/6, 584, 583,  582,  581,  763/1,  172/2,  347, 806, 813, 818,  817,  802, 825,  798,  116/1, 115/2, 

115/1, 114/2, 114/1,  629, 113, 112, 781, 587, 648, 108/2, 108/1, 111/2, 111/1,  117, 120/3, 120/4, 405/2, 

739, 765 , 750, 726, 730, 749,  744,  717, 741, 714, 723, 724, 725, 736, 718, 792, 712,  478, 705,  720, 

715, 727, 775, 793,  810, 794, 786, 787, 811, 801, 804, 807, 768, 348, 348, 355, 450, 449, 527, 503, 507, 

508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,  515, 516, 541,  626, 627, 609, 646, 647, 623,  349,  409, 529,  607,  

357, 297, 713, 439, 351, 350, 354, 216, 290/3, 327, 313, 316, 325/1, 464, 442, 540,  471, 463, 410,  411,  

441, 504, 520, 690, 694, 699, parc. č. 565/15, 563/54, 563/2, 565/10, 557/3, 558/13, 563/31, 563/35,  

563/36,  563/37,  563/38, 563/34, 563/33,  563/32, 563/39, 563/42, 563/25, 564/11, 564/1, 565/14, 565/1, 

566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 569, 570/1, 570/2, 570/3, 572/24, 571/1, 49, 53/1, 54/2, 55, 56, 57, 58/2, 60/1, 

61/2, 63/1, 65, 66, 69, 70/1, 73/1, 742/2, 742/1, 76/1, 331, 324/2, 72/1, 71, 324/1, 1011, 49,  571/1, 571/2, 

571/4, 684/2, 682/1, 683/2, 683/1, 48, 47, 41/4, 41/3, 42/2,  43/2, 44/1, 44/2,  85/2, 845/7, 845/10, 845/9, 

836/3, 845/8, 836/4, 843/17, 956, 843/10, 9/1, 10/2, 13/3, 14/2, 15/3, 15/2, 19/2, 993, 33/2, 33/3, 32/1, 

32/2, 18/2, 16/1, 16/2, 12/3, 731/89, 6/2, 7/2, 7/1, 731/86, 12/8, 12/9, 11/1, 12/1, 699/2, 731/85, 699/3, 

699/1, 731/55,  731/53, 731/54, 731/51, 731/42, 731/40, 731/49, 731/48, 731/47, 21, 731/27, 731/26, 

731/25,  731/24, 731/23, 731/22,  731/21,  731/39, 731/38,  731/37, 731/34, 731/35,  731/31, 731/30,  

731/29, 731/28,  731/20, 731/19, 694/7, 694/8, 694/5, 694/6, 693/10, 693/8, 692/7, 731/57, 731/18, 

731/17, 731/101, 694/10, 694/11, 731/5, 681/1, 681/4, 681/12, 731/94, 913/4, 731/83, 690/2, 690/1, 

689/2, 689/1, 688, 687, 686/1, 731/59, 731/60, 731/90,  731/61, 731/92, 731/62, 731/93, 731/9, 731/91,  

731/63,  731/64, 731/65, 727/4, 727/3, 731/11, 731/66, 731/12, 731/67, 731/68, 731/13, 722/5, 731/74,  

731/15,  720/6, 720/12, 918/3, 720/2, 835/5, 835/7, 835/8, 720/3, 719, 835/9, 717/2, 717/1, 716/1, 716/2, 

715/2, 714, 713/2, 712/1,  711/2, 710/1, 709/1, 977/4, 1/3, 1/1, 843/9,  835/3, 835/4, 977/7, 153/2, 977/3, 

977/1, 768/16, 768/34, 967/3, 967/1, 967/2, 265/1,  265/2, 986, 987, 806/3, 807/2, 808, 843/3, 932/6,  

989, 279, 988, 278, 1002/1,  292,  270, 264, 339/8, 341/1, 343, 344, 345, 346, 347/2, 347/1, 348/1,  349, 

24/3, 24/5,350, 178, 352/1, 352/2, 325, 327, 328, 329/1, 330/1, 330/2, 331, 332/3, 332/1, 333, 334/1, 335, 

336/1, 336/4, 337/4, 338, 341/2, 342/3, 342/2, 425/2, 162, 161, 160, 831, 833/1, 991, 151, 339/12, 320, 

319, 318, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307/2, 307/1, 361/9, 361/7, 356/1, 361/8, 361/19, 
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847/15, 362/18, 354/2, 354/1, 362/16, 970/5, 353/2, 317/1, 972/2, 234, 232, 230/2, 230/1, 225, 982, 213, 

212, 209, 205, 206, 202, 201, 199/2, 197, 194, 196, 193, 195/1, 191/2, 148/8, 148/2, 148/6, 149/3, 149/6, 

149/5, 149/2, 155/4, 344/1, 182/1, 182/4, 940/2, 981/3, 321, 847/16, 847/11, 843/11, 843/14, 843/15, 

843/12, 843/16, 842/2, 842/1, 965/5, 90, 87, 456/2, 456/3, 458/40, 456/4, 843/1, 107/2, 93, 106/2, 841/8, 

965/8, 860,  445/3, 442/47, 442/48, 841/5, 116/3, 116/1, 841/6, 841/7, 115/2, 116/2, 115/3, 115/1, 998, 

119, 121/4, 122/2, 123/2, 125, 126/1, 126/2, 130/5, 131,  163/1, 133/1, 857/15, 857/9, 168/1, 168/2, 135, 

170, 136/2, 857/20, 137/2, 141, 429, 430/1, 856, 431/8, 431/6, 431/7, 442/18, 442/17, 442/16,  442/15,  

442/14, 442/23, 442/21, 442/20, 442/13, 442/12, 442/11, 442/10, 442/9,  442/8, 442/7, 442/6, 442/2, 83,  

837/2, 81, 563/41, 562/15, 80, 79/1, 77/2, 84/5, 84/4,  84/1, 84/6, 529/3, 529/2, 528/7, 528/47, 528/45, 

528/48,  528/49, 528/44,  528/43,  528/42, 528/41, 528/20, 528/89, 528/85, 528/86, 528/87, 528/88, 

528/84, 528/83, 528/82, 528/81, 528/16, 528/54, 528/52, 528/53, 528/75, 528/76, 528/77, 528/78, 528/79, 

528/80, 528/21, 528/22,  528/23, 528/24, 528/25, 528/26, 528/27, 528/56, 528/57,  528/28,  528/29, 

528/30, 528/35, 528/34,  528/33,  719, 528/32,  528/31, 528/40, 528/39, 528/38,  528/37, 528/36,  562/14, 

562/13, 562/12, 562/11, 562/5,  562/4,  562/10, 562/9, 562/8,  562/7, 562/6, 562/2, 144/2, 146, 747, 

149/1, 148/4, 992, 148/5, 148/3, 148/9, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 199/1, 

217, 218, 984, 983, 231, 422/10, 422/11, 520,  417/2, 415/2, 413/1, 407/1, 406/1, 405/1, 422/24, 382/21, 

403, 402, 401, 400/2, 400/1, 397, 396/2, 395/2, 395/1, 394/2, 394/1, 393, 389/2, 389/1, 388/3, 388/2, 

236/1, 368/1, 382/24, 369, 370/1, 370/2, 370/4, 370/3, 371/1, 382/1, 385, 384, 381, 380/2, 380/1, 377, 

376/3, 376/2, 376/1, 375/13, 375/12, 375/11, 375/10, 374/3, 374/2, 374/1, 373/3, 373/2, 373/1, 375/9, 973 

v katastrálním území Olšany u Prostějova. Vlastníci pozemků parc. č. st. 173,  226/2, 343, 342, 222, 

223/3, 223/1, 223/2, 226/1, 228, 232/1, 234/1, 234/2,  237, 240,  244/1, 244/2,  247, 252, 255/1, 255/2, 

260, 263, 268, 195, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 276/1, 276/2,  279/1, 279/3, 279/2, 279/4, 278, 277, 

275/2, 275/1, 273, 267/2, 267/1, 264, 259, 256, 251, 248, 243/2, 243/1, 241/3, 241/1, 236/2, 235/1, 231,  

350, 349, 229/2, 229/1, 225/3, 225/1, 224, 358, 360, 361, parc. č. 19, 174, 116, 172, 115/2, 93/3, 185, 165, 

52/6, 169, 93/9, 96/11, 113/5, 113/4, 49/18, 45/2, 167/3, 110/19, 113/2, 39,  50/2, 50/3,  90/17, 21, 90/14,  

18/2, 6/1, 71/3, 3, 225/2,  1, 68/3,  68/4, 68/5, 69/12, 80/8, 68/2, 80/23, 80/40 v katastrálním území 

Hablov. Vlastníci pozemků parc. č. 380/1, 379/1, 131/14, 124/15 v katastrálním Bystročice. 

  

Dotčené orgány (doručení jednotlivě): 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, 

IDDS: qiabfmf 

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 

Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí 

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6 

  

Ostatní (doručení jednotlivě):   

Obecní úřad Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 + vývěska 

Obecní úřad Bystročice, IDDS: 7c9bntr + vývěska 

Magistrát města Prostějova + vývěska 

 

R/SÚ, A/A 

 

Pro Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Olšany u Prostějova a Obecní úřad Bystročice: 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky 

zašlete 1 vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad.  

 

 

Vyvěšeno dne: …………………….   Sejmuto dne: …………………….  

 

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