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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 
 
 
 Dne 27.1.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín 
IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 zastoupena dle plné moci společností SUNFIN PRAHA, s.r.o., 
IČ:28953096, Olgy Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3  žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby:  
 

-"Bělotín, směr Hranice, obnova NNv" číslo stavby IE-12-8007121 
    stavební objekt: SO 01 - podzemní kabelové vedení NN 
                                SO 02 - demontáž nadzemního vedení NN 

 
na pozemcích parc. č. 869, 874, 877, 880/1, 891/1, 892, 896/1, 902/1, 902/2, 904/1, 905/1, 913/1, 917/1, 
917/2, 917/3, 922/1, 924, 931, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 937, 940, 1155/9, 1155/10, 1155/12, 1155/24, 
1168/1, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1168/6, 1170/1, 1170/7, 1389/7, 1389/16, 1389/17, 1389/23, 1389/29, 
1435/15, 1435/16 v katastrálním území Bělotín 
 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. 
 Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební 
úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 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 v souladu s 
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a jelikož jsou-li 
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
u p o u š t í  ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. 
 

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků 
řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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 stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  
 Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  
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Účastník řízení, kterým je 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, a 
dále osoby, jejichž 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 jeho právo přímo dotčeno. 

 
Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  

 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do 

spisu je možné nahlédnout u odboru stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy Městského úřadu 
Hranice - oddělení stavebního úřadu (pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., 
jinak po předchozí telefonické dohodě). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho 
zástupce písemnou plnou moc.  

 
 Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební 
úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro 
námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v 
souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby 
účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u odboru stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy 
Městského úřadu Hranice - oddělení stavebního úřadu. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před 
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly 
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží. 
 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 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. Případně je třeba dále 
předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 

 
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní 
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez 
zbytečného odkladu námitku neuplatnil. 
 
 
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad 
tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu v ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje občanským sdružením nebo jejich organizačním jednotkám, 
jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanská sdružení“), pokud 
mají právní subjektivitu, zahájení předmětného řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení § 70 odst. 3 citovaného zákona se 
občanské sdružení stane účastníkem předmětného správního řízení, pokud svou účast písemně oznámí 
zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o zahájení 
řízení doručeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na 
úřední desce správního orgánu (tj. první den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce zdejšího úřadu) a 
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
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Upozornění pro žadatele: požadované rozhodnutí podléhá zpoplatnění podle sazebníku správních 
poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 
sazebníku odst. 1. písm. e) výši 1.000,-Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 2 citovaného zákona je poplatek 
splatný buď při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením daného úkonu. Poplatek můžete 
uhradit na pokladně MěÚ Hranice nebo převodním příkazem na č.ú. 190001320831/0100, v.s. 13618, s.s. 
65682021. Kopii dokladu o úhradě nám prosím předložte. 

 
 
 
 

 otisk úředního razítka 
Ing. Naděžda Perůtková v. r. 

samostatný referent oddělení stavební úřad  
 
 

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: …………………................ Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................
 …………………………………....................
. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko: Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě V elektronické podobě 
zveřejněno od: …………………................ zveřejněno do: …………………................ 
 
 
…………………………………..................... ………………………………….................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující 
zveřejnění 
Razítko: Razítko: 
 
 
 
  
 

 
 
R o z d ě l o v n í k  
Účastníci dle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona, kteří jsou současně účastníky řízení dle  § 27 
odst.1 správního řádu (zasíláno jednotlivě): 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, prostřednictvím zástupce: 
SUNFIN PRAHA, s.r.o., IČ:28953096, Olgy Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3  
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Účastníkům řízení dle § 85 odst.1 písm. b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kteří jsou současně 
účastníky řízení dle  § 27 odst.1 správního řádu (zasíláno jednotlivě): 
Denisa Biskupová, Bělotín č.p. 280, 753 64  Bělotín 
Renata Biskupová, Pramenní č.p. 573/8, 742 35  Odry 
Ladislav Číhal, Bělotín č.p. 19, 753 64  Bělotín 
Jiří Drda, Bělotín č.p. 80, 753 64  Bělotín 
Alena Drozdová, Bělotín č.p. 235, 753 64  Bělotín 
Rostislav Gerža, Bělotín č.p. 353, 753 64  Bělotín 
Eva Geržová, Bělotín č.p. 353, 753 64  Bělotín 
Ing. Tomáš Hanák, Bělotín č.p. 357, 753 64  Bělotín 
Nikola Hanáková, Bělotín č.p. 87, 753 64  Bělotín 
Jana Kohoutová, Bělotín č.p. 81, 753 64  Bělotín 
Bc. Markéta Lauschová, Zábeštní Lhota č.p. 80, 751 27  Výdejní místo Penčice 
Josef Pecháček, Bělotín č.p. 86, 753 64  Bělotín 
Vít Šimera, Bělotín č.p. 78, 753 64  Bělotín 
Renata Zdařilová, Bělotín č.p. 80, 753 64  Bělotín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Obec Bělotín, IDDS: unrbsif, Bělotín č.p. 151, 753 64  Bělotín 
Revita Bečva s.r.o., IDDS: 4kaxhv3, Bělotín č.p. 81, 753 64  Bělotín 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc, Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  
Praha 515 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t, Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2, 
provoz Hranice 
 
Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kteří jsou současně účastníky řízení 
dle  § 27 odst.2 správního řádu je oznámení zasíláno (vzhledem k velkému počtu účastníků řízení) 
v souladu s ustanovením § 144 odst.1 správního řádu, formou veřejné vyhlášky, jsou to: 
Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):  

pozemková parcela parcelní číslo 938 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1389/17 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 936/1 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 928 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 923 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 922/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 913/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1155/11 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1155/10 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 906/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 905/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 904/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 907/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 896/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 893 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 891/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 891/1 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1155/9 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 892 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 890 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 925/1 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1168/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 875 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 874 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 878 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 892 v katastrálním území Bělotín 
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pozemková parcela parcelní číslo 889 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 888/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1168/6 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 876 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 879 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 883 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 882 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1169 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 881/1 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 880/2 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 1170/4 v katastrálním území Bělotín 
pozemková parcela parcelní číslo 867 v katastrálním území Bělotín 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37  Hranice 1      
Obecní úřad Bělotín 
 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě): 
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské náměstí 1, 
Hranice I-Město, 753 37  Hranice 1 
Krajský úřad Olomouckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf, Jeremenkova 
40, 779 11  Olomouc 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, 
IDDS: hjyaavk, Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
     

Přílohy: 
Situace-umístění stavby 

 
 




