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Navrhovatel:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(doručováno veřejnou vyhláškou)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov,
kterou zastupuje Ing. Petr Pilař, IČO 65922905, Za Humny 219/7, Přerov XI-Vinary, 751 24
Přerov 4
(dále jen "žadatel") podal dne 12.05.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Rozšíření veřejné sítě elektronických komunikací CETIN
RVDSL1729_M_M_PRRV63_PRRV65-PRRV1HR_OK
na pozemku parc. č. 213 (ostatní plocha), parc. č. 621/3 (vodní plocha), parc. č. 801 (orná půda) v
katastrálním území Kozlovice u Přerova, parc. č. 677/35 (orná půda), parc. č. 677/67 (orná půda), parc. č.
754/3 (zahrada), parc. č. 754/17 (orná půda), parc. č. 1009/2 (ostatní plocha), parc. č. 1014/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1014/2 (vodní plocha), parc. č. 1014/3 (vodní plocha) v katastrálním území Radslavice u
Přerova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Stavba je situována v katastrálním území Kozlovice u Přerova a Radslavice u Přerova. Cíl stavby je
napojení rozvaděčů PRRV63 a PRRV65 optickým kabelem. V rámci montážních prací bude
dobudována trasa dvou trubek HDPE40, které bude uložena do země (do nového výkopu v délce
1715 m). Trasa nového výkopu bude obsahovat 2 ks plastového potrubí HDPE 40. Tato trasa
vychází od napojení na stávající trasu HDPE trubek u pozemku parc. č. 807 (Kozlovice u Přerova),
dále bude pokračovat po pozemku parc. č. 801, zde povede v souběhu s kabelem NeJcz a bude
uložena v plastové chráničce HGR110mm, dále zkříží řízeným podvrtem potok Lučnice (parc. č.
621/3). Následně bude trasa vedena severním okrajem pozemku parc. č. 1009/2 a 677/35 (z důvodu
plánované cyklostezky) až k obci Radslavice, zde přejde do pozemku parc. č. 677/67 a bude
pokračovat v souběhu se stávajícím dálkovým metalickým kabelem. Trasa pak na pozemcích
označených jako "orná půda" bude uložena do výkopu 50/110 cm. Dále trasa zkříží řízeným
protlakem silnici II/434 (parc. č. 1014/3 a 1014/1) a bude dále pokračovat v souběhu se stávajícími
metalickými kabely po pozemku parc. č. 1014/2, 754/17 a 754/3 až k rozvaděči PRRV63. Následně
bude do zkompletované trasy zafouknut nový optický kabel MIDIA 24vl. AW+, 7,5mm Cu, který bude
vycházet z nové optické spojky v plastovém krytu u místa napojení na stávající HDPE a bude
ukončen v rozvaděči PRRV63 (skříň SIS900D) v obci Radslavice.
Na pozemku parc. č. 213 v obci Kozlovice (ulice Lány) dojde k výměně skříně stávajícího
telekomunikačního rozvaděče PRRV65. Skříň KVZ59 bude vyměněna za nový "optický" rozvaděč
SIS900D. V rámci instalace nového "optického" rozvaděče dojde k propojení stávající trasy
plastových HDPE trubek uložených v zemi (na protější straně ulice Lány) s tímto rozvaděčem
pomocí překopu vozovky délky 7 m. Do nově vzniklého výkopu 35/110 cm budou ke stávající trase
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telekomunikačního vedení položeny 2 ks silnostěnných mikrotrubiček HDPE uložených v chráničce
HGR63mm. Do nich pak budou zataženy propojovací kabely.
Na pozemku parc. č. 754/3 v obci Radslavice (ulice Přerovská) dojde k výměně skříně stávajícího
telekomunikačního rozvaděče PRRV63. Skříň SIS3 bude vyměněna za nový "optický" rozvaděč
SIS900D. Zároveň dojde k úpravě metalické spojky S31 a k položení nového metalického kabelu
TCEPKPFLE 150XN0,6 od spojky po rozvaděč PRRV63. Trasa nového kabeluje stejná jako trasa
nových HDPE trubek.
Součástí akce je i zřízení NN přípojky pro napájení optického rozvaděče PRRV63 v Radslavicích.
Vedle nově postaveného optického rozvaděče pak bude postaven nový elektroměrový rozvaděč RE
zajišťující měření přívodu NN (230V/16A) pro SIS900D. Přípojka bude realizována pomocí kabelu
zapojeného mezi pojistkovou skříní instalovanou na sloupu elektrického nadzemního vedení (firmy
ČEZ) stojícím v chodníku (nedaleko od stávajícího rozvaděče SIS3) a rozvaděčem RE. Kabel
přípojky (CYKY-0 4x6mm2) bude uložen v zemi, v celé délce v chráničce DN50, ve výkopu 35/80 cm,
v hloubce 70 cm na loži z přesáté zeminy tl. 10 cm, překrytý vrstvou přesáté zeminy téže tloušťky, a
bude označen výstražnou červenou fólií. Délka přípojky bude cca 5 m a půjde z pozemku parc. č.
754/17 na pozemek parc. č. 754/3. Mezi elektroměrovým rozvaděčem RE a rozvaděč SIS900D bude
položena chránička DN40 délky cca 2 m, do které bude zatažen kabel CYKY-J 3x2,5mm2. Na obou
stranách bude chránička ukončena v noze pilíře jednotlivých rozvaděčů. Tato chránička bude
uložena v zemi, ve výkopu 35/80 cm, v hloubce 70 cm na loži z přesáté zeminy tl. 10 cm, překrytá
vrstvou přesáté zeminy téže tloušťky, a bude označena výstražnou červenou fólií.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00
do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).
Účastníci řízení - další přímo dotčené osoby:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, Statutární město
Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Miloslavem Dohnalem, Bratrská 709/34, 750 02
Přerov 2, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, Obec Radslavice, Na Návsi
103, 751 11 Radslavice, Zdena Lacková, V Zahradách 308, 751 11 Radslavice, Blanka Kocourková,
Přerovská 204, 751 11 Radslavice, Josef Šimara, Přerovská 204, 751 11 Radslavice, Ludmila Šimarová,
Přerovská 204, 751 11 Radslavice, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih,
Kostelecká 55, 796 01 Prostějov 1, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, GridServices, s.r.o, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Nej.cz s.r.o., Francouzská
75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750
02 Přerov 2
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 806, 807, 805, 804, 799, 800 v katastrálním území Kozlovice u Přerova, parc. č. 1007, 684/1,
1010, 698/10, 1011, 1008, 937/1, 937/2, 677/8, 677/9, 677/10, 677/11, 677/12, 677/13, 677/14,
677/15, 677/16, 677/17, 677/18, 677/19, 677/20, 677/21, 677/22, 677/23, 677/24, 677/25, 677/26,
677/27, 677/28, 677/29, 677/30, 677/31, 677/32, 677/33, 677/34, 677/36, 677/37, 677/38, 677/39,
677/40, 677/41, 677/42, 677/43, 677/44, 677/45, 677/46, 677/47, 677/48, 677/49, 677/50, 677/51,
677/52, 677/53, 677/54, 677/55, 677/56, 677/57, 677/58, 677/59, 677/61, 677/62, 677/63, 677/64,
677/65, 677/66, 677/68, 1015/2 v katastrálním území Radslavice u Přerova
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Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty pro vyjádření, bude disponovat všemi
podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet
do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,
úřední dny pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin, po předchozí domluvě i v úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin,
pátek 8:00 - 14:30 hodin) a vyjádřit se k nim do 3 dnů po uplynutí lhůty určené v tomto oznámení o
zahájení řízení. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Poplatek:
Navrhovatel uhradí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17
odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, celkem tedy 20000 Kč.
číslo účtu: 19-1884482379/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočky Přerov,
konstantní symbol: 0379
variabilní symbol: 1003003712
Náklady řízení lze uhradit rovněž na pokladně Magistrátu města Přerova.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení
musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky následujícího
odstavce, se nepřihlíží.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo
přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastníci jsou v řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci mají právo vyjádřit v
řízení své stanovisko. Účastníci se mohou v řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jejich doplnění.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Fiala
referent oddělení stavebního úřadu
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Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova, úřední desce obce Radslavice a dle § 25 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a
opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu
orgánu, který písemnost vydal!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje stavební úřad zahájení územního
řízení o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou.
Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
Ing. Petr Pilař, Za Humny č.p. 219/7, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov 4
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Miloslavem Dohnalem, Bratrská č.p.
709/34, 750 02 Přerov 2
Obec Radslavice, IDDS: 744bhch
Dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,
státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa,
vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
Ostatní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
AOPK z.s., IDDS: 5ydswc6
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750
02 Přerov 2
Obecní úřad Radslavice, úřední deska, IDDS: 744bhch
vlastní - ad/a

