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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, 

kterého zastupuje SUNFIN PRAHA s.r.o., IČO 28953096, Olgy Havlové 2901/28, 130 00  Praha 3 

(dále jen "žadatel") podal dne 15.04.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

zemní kabelové vedení NN (objekt SO 01) 
stavba pod názvem: 

"Olšany -DTS SU-0878,sm. Bušín, nové NNk, NNv" 
 

na pozemcích st. p. 159, parc. č. 23/2, 1028 v katastrálním území Bušín, st. p. 49, 54, 57/1, 59, 

61, 65, 67/2, 110, 111, 114, 118, 119, 123, 151, 165/1, 170, 194, parc. č. 76/2, 110/1, 

110/8, 113/4, 113/10, 113/11, 117/3, 118/3, 122, 129, 131, 132, 141/1, 141/2, 143, 369, 

371, 875, 876/3, 899/1, 905/1 v katastrálním území Olšany nad Moravou. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- V části S0 01, která je předmětem žádosti, dojde k demontáži stávajícího nadzemního vedení 

NN včetně přípojek a HDS k objektům. Místo původní trasy bude vybudována nová zemní 

kabelová trasa NN včetně nových HDS a HDV k nemovitostem. 

- Řešena část obnovy DS v Olšanech směr Bušín. Stávající vedení NNv z DTS SU_0878 

demontováno včetně přípojek, svodů a pojistkových skříní. Původní NNv bude nahrazeno 

novým kabelovým NNk v nové trase. Budou vybudovány nové HDS a HDV. Z nově 

vybudované SR 601 (R38) bude stávající vedení NNv nahrazeno novým NNv včetně nových 

přípojek a HDS.  

- V rámci stavby bude vybudováno nové zemní kabelové vedení pro napájení nemovitostí:  

 Z DTS SU_0878 povede nové zemní kabelové vedení 2x AYKY 3x240+120, které bude 

smyčkované přes nové hlavní domovní skříně (SS100, SS200) a novou rozpojovací skříň 

R23 (SR602) ukončené v nové rozpojovací skříní R5(SR822). Kabel bude v tomto úseku 

uložen ve volném terénu a travnaté ploše ve výkopu 0,8m na parcelách p.č.76/2, 

p.č.899/1, p.č.117/3, p.č.141/2, p.č.59, p.č.122 v k.ú. Olšany nad Moravou. Délka trasy 

cca 325 m. 

 Trasa nového zemního vedení mezi novými rozpojovacími skříněmi R5 až R49 (SR601) 

bude vedena kabelem 2x AYKY 3x120+70 a bude smyčkována přes nové hlavní domovní 

skříně.  

 Trasa vedení mezi R5 a R38 bude řešena kabelem2x AYKY 3x120+70 .  
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 Kabely v úsecích R5 až R38 a R5 až R49 bude uložen ve volném terénu a travnaté ploše 

ve výkopu 0,8m pod komunikací 1,2m na parcelách p.č.117/3, p.č.54, p.č.905/1, 

p.č.119, p.č.118, p.č.113/4 v k.ú. Olšany nad Moravou a p.č.23/2, p.č.1028 v k.ú. Bušín. 

Délka trasy cca 90 m. 

 Trasa nového zemního vedení mezi novými rozpojovacími R23 až R57 (SR401) bude 

vedena kabelem 2x AYKY 4x70 a smyčkována přes nové hlavní domovní skříně. Kabel 

bude v tomto úseku R23 až R57 uložen ve volném terénu a travnaté ploše ve výkopu 

0,8m pod komunikací 1,2m na parcelách p.č.905/1, p.č.875, p.č.876/3, p.č.371, v k.ú. 

Olšany nad Moravou. Délka trasy cca 265 m. 

V rámci stavby bude provedeno několik protlaků: 

 První ve směru od DTS SU_0878 na parcelách p.č.141/2 a p.č.117/3 k.ú. Olšany nad 

Moravou v délce cca 17 m,  

 druhý na parcelách p.č.117/3, p.č.875 a p.č.905/1 k.ú. Olšany nad Moravou v délce cca 

14 m,  

 třetí na parcele p.č.117/3 k.ú. Olšany nad Moravou v délce cca 22 m,  

 čtvrtý na parcele p.č.117/3 k.ú. Olšany nad Moravou v délce cca 28 m.  

 Na parcele p.č.905/1 k.ú. Olšany nad Moravou budou udělány 6x protlak pod vjezdy v 

délce cca 46 m a na parcele p.č.1028 k.ú. Bušín bude udělán 1x protlak pod vjezdem v 

délce cca 6 m. 

- Protlaky pod komunikaci budou vedeny kolmě ke komunikaci v hloubce 1,2 m pod niveletou 

silnice, kabel bude uložen v tuhé chráničce. Pokud bude v daném místě příkop dodrženo krytí 

1 m pod dnem příkopu. Chránička bude přetažena mimo silniční pozemek. Startovací jámy 

budou mimo silniční pozemek.  

- Energetický most: 

Na parcele p.č.899/1 k.ú Olšany nad Moravou (vodní potok) bude vybudován energetický 

most na němž povede nové zemní kabelové vedení. Patky, na kterých bude energetický most 

upevněn budou mimo pozemek p.č.899/1 v k.ú. Olšany nad Moravou min 1 m dle vyjádření 

Lesů ČR. 

- Nová zemní přípojka ze stávajícího sloupu č.278 místo stávající nadzemní: 

V rámci stavby bude na stávajícím sloupu č.278 ležící pozemku p.č.49 k.ú. Olšany nad 

Moravou bude instalována nová HDS SP100. Propojení mezi novou skříni na sloupu a 

stávajícím elektroměrem bude realizováno v zemi kabelem AYKY 4x16 mm. 

- Nová zemní přípojka ze sloupu stávajícího č.21 místo stávající nadzemní: 

Sloup na p.č.110/1 k.ú. Olšany nad Moravou bude ve stávajícím místě vyměněn. Na tento 

sloup bude instalována nová skříň R33 (SV201) z ní půjde do země nová HDV do rozvaděče s 

elektroměrem typu PER2, která bude umístěna vedle stávající HUB. Skříň R33 bude osazena 

pojistkami 3x50A. HDV bude mít délku cca 2 m. Z rozvaděče elektroměru povede nové 

instalační propojení AYKY 4x16 mm a ovládací vedení HDO 3x1,5 mm v délce 30 m. Toto 

nové vedení bude vtaženo do nové do připravené trubky a spojeno v podružném rozvaděči na 

domě. Trasa nové přípojného vedení půjde po p.č.110/8 k.ú. Olšany nad Moravou, následně 

vchodovou brankou vejde na p.č.110/1k.ú. Olšany nad Moravou a bude ukončeno v 

podružném rozvaděči. Sloup bude uzemněn. 

- Přepojení nemovitostí z nových HDS do elektroměrové rozvodnice novým HDV a nově 

instalované rozpojovací skříně: 

 HDV je v majetku vlastníka nemovitosti. Pokud je při provádění rekonstrukce sítě NN 

nutno provést i úpravu domovního přívodu, je tato úprava provedena na náklady DSO 

(Distribution System Operator - provozovatel distribuční soustavy). Po osazení HDS, 

instalaci HDV a demontáži původních součástí vrchního vedení budou na každé 

nemovitosti obnoveny do původního stavu všechny její dotčené části - střecha, fasáda, 

sokl, oplocení, atd. na náklady DSO. 

 Přepojení nemovitosti ze stávajícího vrchního vedení NN na nové zemní kabelové vedení 

NN se provede přes novou pojistkovou skříň typu SS100, SS200, která se osadí do 

zděného oplocení, případně se před nemovitost osadí samostatně stojící pojistkový pilíř. Z 
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nové pojistkové skříně HDS (Hlavní domovní skříň) se provede nové HDV (Hlavní domovní 

vedení) kabelem AYKY 4x16 mm do stávající elektroměrové rozvodnice. Uložení kabelu 

HDV v hloubce 0,8 m, šířka výkopu 0,35 m. Na domě bude vysekána rýha pro uložení 

kabelu a následné napojení do elektroměru. Hodnota pojistek v HDS jsou 3x50A. 

 Nové zemní kabelové HDV bude provedeno pro domy č.pop. 7, 50, 127,  33, 170, 51, 52, 

53, 56, 58a + 58b, 100, 79, 27, 1, 87, 83, 131, 107, 59 a pro stavbu na st.p.č.165/1. 

 

 Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu 

Šumperk, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00, v ostatní dny po dohodě). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 55, 57/3, 58, 116, 117, 316, 334, parc. č. 97, 110/6, 113/3, 113/9, 118/1, 119/1, 

120, 142, 367/1, 367/2, 911, 918 v katastrálním území Olšany nad Moravou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Olšany č.p. 61, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 100, č.p. 78 a č.p. 170. 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Po uplynutí lhůty pro podání námitek a 

závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a to dne 

15.11.2019 Účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve 

věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nahlédnout do 

spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci 

řízení písemně nebo ústně do protokolu u odboru výstavby Městského úřadu Šumperk u pověřené 

úřední osoby ve lhůtě od 18.11.2019 do 25.11.2019. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky 

§ 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo 

má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 

rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 

záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Před vydáním rozhodnutí stavebník předloží zdejšímu úřadu doklad o zaplacení správního 

poplatku podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč. (Údaje k platbě: číslo účtu: 19-

1905609309/0800, variabilní symbol: 1213616, specifický symbol: 3906419. 

 

Ing. Helena Urbanová 

referent oddělení územního rozhodování 
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

SUNFIN PRAHA s.r.o., IDDS: dx7j9zx 

  

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

Jindřich Basler, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Basler, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Věra Baslerová, Olšany č.p. 127, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Benda, Olšany č.p. 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Irena Bendová, Olšany č.p. 87, 789 62  Olšany u Šumperka 

Petr Beneš, Obeciny č.p. 2657, 760 01  Zlín 1 

Ing. Pavel Fochler, Kotlaska č.p. 1046/6, 180 00  Praha 8-Libeň 

PharmDr. Tamara Fochlerová, Kotlaska č.p. 1046/6, 180 00  Praha 8-Libeň 

Petra Foltýnová, Patočkova č.p. 979/20a, Praha 6-Střešovice, 169 00  Praha 69 

Jan Gregůrek, Olšany č.p. 107, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ivo Horníček, Olšany č.p. 100, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marek Horníček, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Milan Horníček, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jindřiška Horníčková, Olšany č.p. 79, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Hroch, Ve vilkách č.p. 119/7, Útěchov, 644 00  Brno 44 

Miroslav Hýbl, Olšany č.p. 126, 789 62  Olšany u Šumperka 

Mgr. Petra Chmelařová, Zimmlerova č.p. 2888/37, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

Jan Chocholáček, Olšany č.p. 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Soňa Chocholáčková, Olšany č.p. 1, 789 62  Olšany u Šumperka 

Alois Karger, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Martin Karger, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Květoslava Kargerová, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Kargerová, Olšany č.p. 50, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ing. Jaromír Kašpar, Olšany č.p. 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Kašparová, Olšany č.p. 52, 789 62  Olšany u Šumperka 

Bohuslav Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jaroslav Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Tomáš Kubíček, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Kubíček, Olšany č.p. 170, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, Bušín č.p. 131, 789 62  Olšany u Šumperka 

Ludmila Kubíčková, Olšany č.p. 58, 789 62  Olšany u Šumperka 

Josef Málek, Prievidzská č.p. 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Božena Málková, Prievidzská č.p. 2560/2, 787 01  Šumperk 1 

Michaela Mrázková, Dalovská č.p. 371, 257 26  Divišov 

Štefan Sípos, Olšany č.p. 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Marie Síposová, Olšany č.p. 33, 789 62  Olšany u Šumperka 

Blanka Vařeková, Olšany č.p. 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Jana Vašková, Slatiny č.p. 1284, Malenovice, 763 02  Zlín 4 

Miroslav Winkler, Olšany č.p. 7, 789 62  Olšany u Šumperka 

Zdeněk Zatloukal, Olšany č.p. 51, 789 62  Olšany u Šumperka 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8 

Obec Olšany, IDDS: g8sasc3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 
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vedlejší účastníci (dodejky) 

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 

Obecní úřad Bušín, + obecní deska na 15 dnů, Bušín 84, 789 62  p. Olšany u Šumperka 

Obecní úřad Olšany, + úřední deska na 15 dnů, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

  

dotčené správní orgány 

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 

územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

Obecní úřad Bušín, Bušín č.p. 84, 789 62  Olšany u Šumperka 

OÚ Olšany, IDDS: g8sasc3 

KÚOK, Odbor dopravy a SH, IDDS: qiabfmf 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, 

dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 

 

archiv 
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