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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 54/22 

 

Výroková část: 

Obecní úřad Lutín, stavební úřad, 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"), 
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 6.9.2021 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
kterého zastupuje SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 

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

 

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

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

VN 1202, Těšetice – Vojnice, rek. VNv; IE-12-8007580 
 

(dále jen "stavba") 

Druh a účel umisťované stavby: 

Předmětem rozhodnutí je rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení VN 22kV ČEZd č. 1202. 

Umístění stavby na pozemku: 
V rámci rekonstrukce bude provedena výměna podpěrných bodů za nové betonové typu JB ve směru PB č. 20 (okolí 
obec Luběnice) a bude ukončena na betonovém sloupu č. 89 (okolí obec Těšetice směr Vojnice a Příkazy. Stavba 
bude umístěna na pozemcích parc. č. 209/45 (orná půda), parc. č. 326/1 (vodní plocha), parc. č. 337 (vodní plocha) v 
katastrálním území Luběnice, parc. č. 337/3 (orná půda), parc. č. 337/5 (orná půda), parc. č. 337/7 (orná půda), parc. 
č. 337/9 (orná půda), parc. č. 337/11 (orná půda), parc. č. 337/13 (orná půda), parc. č. 337/15 (orná půda), parc. č. 
337/17 (orná půda), parc. č. 337/19 (orná půda), parc. č. 337/23 (orná půda), parc. č. 337/40 (ostatní plocha), parc. č. 
337/41 (ostatní plocha), parc. č. 337/44 (orná půda), parc. č. 412/1 (ostatní plocha), parc. č. 422 (ostatní plocha), 
parc. č. 424 (vodní plocha) v katastrálním území Těšetice u Olomouce, parc. č. 922 (ostatní plocha), parc. č. 1042 
(vodní plocha), parc. č. 1049 (vodní plocha) v katastrálním území Ústín, st. p. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 151/4 (orná půda), parc. č. 151/5 (orná půda), parc. č. 162/1 (orná půda), parc. č. 162/7 (ostatní plocha), 
parc. č. 162/13 (ostatní plocha), parc. č. 162/14 (orná půda), parc. č. 162/16 (orná půda), parc. č. 162/18 (orná půda), 
parc. č. 162/28 (orná půda), parc. č. 162/29 (orná půda), parc. č. 162/30 (orná půda), parc. č. 162/31 (orná půda), 
parc. č. 162/32 (orná půda), parc. č. 162/33 (orná půda), parc. č. 162/34 (orná půda), parc. č. 162/37 (orná půda), 
parc. č. 162/38 (orná půda), parc. č. 162/40 (orná půda), parc. č. 175/5 (orná půda), parc. č. 182/15 (ostatní plocha), 
parc. č. 182/16 (ostatní plocha), parc. č. 182/18 (orná půda), parc. č. 182/20 (orná půda), parc. č. 182/22 (orná půda), 
parc. č. 198/7 (zahrada), parc. č. 198/9 (zahrada), parc. č. 198/12 (orná půda), parc. č. 198/19 (ostatní plocha), parc. 
č. 198/21 (orná půda), parc. č. 198/22 (orná půda), parc. č. 198/23 (zahrada), parc. č. 198/24 (zahrada), parc. č. 
199/1 (ostatní plocha), parc. č. 200/1 (ostatní plocha), parc. č. 200/2 (orná půda), parc. č. 203/1 (orná půda), parc. č. 
203/6 (orná půda), parc. č. 203/7 (orná půda), parc. č. 203/8 (orná půda), parc. č. 203/9 (orná půda), parc. č. 203/10 
(ostatní plocha), parc. č. 227/8 (orná půda), parc. č. 238/8 (ostatní plocha), parc. č. 255/2 (ostatní plocha), parc. č. 
258 (ostatní plocha), parc. č. 261/1 (ostatní plocha), parc. č. 262 (ostatní plocha), parc. č. 266/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 266/2 (vodní plocha), parc. č. 268 (ostatní plocha), parc. č. 269/3 (ostatní plocha), parc. č. 270/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Vojnice u Olomouce. 
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Určení prostorového řešení stavby: 
V rámci rekonstrukce bude provedena výměna podpěrných bodů za nové betonové typu JB ve směru PB č. 20 
(okolí obec Luběnice) a bude ukončena na betonovém sloupu č. 89 (okolí obec Těšetice směr Vojnice a Příkazy. 
Konzolovina bude trojúhelníkového uspořádání typu Delta. Nadzemní vedení vn 22kV bude typu 3x110-
AL1/22ST1A a 3x42-AL1/7ST1A. Stávající odbočky směr: TS OC_9688, TS OC_4152, TS OC_9739, TS 
OC_0233, TS OC_4149, TS OC_4147, TS OC_0220 a TS OC_4139 budou přepojeny na nově rekonstruované 
vedení. Odbočka k US OC 5198 bude provedena nově včetně PB č. 1, zbylá část zůstane stávající. Odbočka k TS 
OC_4149 bude přepojena na nově rekonstruované vedení a z důvodu prověšení závěsného kabelu 22-
AXEKVCEz 3x50mm2 bude v trase provedeno doplnění 2ks podpěrných bodů. Odbočka k trafostanici TS 
OC_4150 bude provedena nově vodiči 3x42-AL1/7ST1A a příhradová trafostanice zůstane stávající. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

Území dotčené vlivy stavby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb.  o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou 
č. 63/2013 Sb.  vymezil stavební úřad po posouzení všech stanovisek, příloh včetně žádosti shodně s rozsahem 
pozemků, na nichž je stavba umístěna. Dále pak v rozsahu sousedních. Jedná se o stavbu, která žádné vlivy na 
území nemá.   

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové 
stavby, kterou vypracovala SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, odpovědný projektant Ing. 
Vladimír Čechák, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 1202237, a která obsahuje 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních 
staveb. Grafická příloha bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona předána žadateli po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

2. Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona povinnost zpracování 
dokumentace pro provádění stavby, která musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 
písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona.  

3. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce 
na stavbě kvalifikovanými pracovníky.  

4. V průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí 
technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených 
příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Vytýčení bude provedeno 
podle ověřených situačních výkresů, které jsou součástí ověřené dokumentace stavby.  

 Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad 
stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemní, nadzemní), včetně přípojek k objektům a pro uložení nových 
rozvodů bude dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), budou 
vytyčena všechna stávající podzemní zařízení, při pracích v místě souběhu, křížení či pracemi nad stávajícími 
podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně tak, jak je uvedeno ve vyjádření vlastníků a provozovatelů 
inženýrských sítí a komunikací, které byly doloženy v dokumentaci pro územní řízení: 

• GasNet Sžby, s.r.o.  - stanovisko ze dne 23.8.2021, zn. 5002434887 
• CETIN a.s.  – vyjádření ze dne 9.12.2020, č.j. 848526/20 
• INSTA CZ s.r.o. – vyjádření ze dne 23.9.2021, zn. 82408/405/407/S/9/21 
• Svazek obcí Těšetice a Ústín, vyjádření zn. 28/2021 ze dne 16.10.2021 
• TKR Jašek, s.r.o., vyjádření ze dne 22.11.2021, vyřizuje: Jaromír Jurajda, JuJ/TKR ♯8815 
• Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Olomouc - č.j. SSOK-OL 12520, 

13864/2021/CF, ze dne 9.6.2021 

2. Při umístění a provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy s.p., ze dne 
25.6.2021 zn. PM-25900/2021/5203/Kuč: 

Stanovisko správce povodí a správce toků z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme za následujících podmínek: 
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a) 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 a v blízkosti vodního toku. 

b) Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahováno do 
břehových linií koryta. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu. 

c) Nově osazené podpěrné body pro podpěru a přechod el.vedení musí být umístěny ve stejné 
vzdálenosti od břehové hrany, jako jsou umístěny stávající sloupy určené k demontáži. 

d) Po dokončení prací musí být dotčené pozemky ve správě PM, s.p. navráceny do původního stavu. 
e) Kácení břehových porostů a příp. náhradní výsadba bude projednána s příslušným orgánem 

ochrany přírody a krajiny, správcem toku a vlastníkem dotčeného pozemku. 
f) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

3. Při umístění a provádění stavby budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku 
Magistrátu města Olomouce ze dne 28.7.2021, č.j. SMOL/139882/2021/ODUR/UUP/ZedH: 
• z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů:  
1. Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost 

povrchových a podzemních vod. Při výstavbě a následném provozování výše uvedené stavby nesmí 
dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným 
nakládáním se závadnými látkami. Případné jakosti vod v průběhu realizace stavby je nutné 
bezprostředně omámit Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí. 

2. Z důvodu, že v místě stavby se nachází vodní tok Blata (ID 10100075 v CEVT) a vodní tok Stouska 
(ID 10195343 v CEVT), stavebník doloží Magistrátu města Olomouce, stavebnímu odboru 
stanovisko Povodí Moravy, s.p. jako správce příslušného povodí a uvedených vodních toků. 

3. Z důvodu, že v místě stavby se nachází vodní dílo „hlavní meliorační zařízení (HMZ)” Vojnická 
stružka /Dubčanka/ (ID 15001312 a ID 10440936 v CEVT), doloží Magistrátu města Olomouce, 
stavebnímu odboru souhlas Státního pozemkového úřadu jako správce HMZ. 

4. Provádění prací v záplavovém území nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území. 
Zemina a sypké materiály a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku ze 
záplavového území odstraněny. Při průchodu povodňových vod bude průběh stavebních prací řídit 
pověřený pracovník 

5. Stavebník přebírá veškerou odpovědnost m případné škody vzniklé na majetku při průchodu 
povodňových průtoků. Vlastník stavby je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 vodního zákona, je 
povinen ve veřejném zájmu stavbu zabezpečit proti škodám způsobeným vodou. 

• z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve mění 
pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší): 

1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem 
2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista 
3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, 

případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr 
4. Při nakládání se sypkými materiály zamezit nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.). 
5. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu. 

4. Původce odpadů je povinen shromažďovat odpady vzniklé při realizaci záměru utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií. Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, je 
zakázáno.  

5. Z hlediska způsobů nakládání s odpady musí být dodržována hierarchie dle § 9a. odst. 1 zákona o odpadech. 
Při realizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími prováděcími 
právními předpisy. Původce odpadů bude shromažďovat odpady vzniklé při realizaci záměru utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Odpad bude předán oprávněné osobě přednostně k recyklaci, popř. k jinému 
využití. Pouze pokud nebude využití odpadu možné, bude odpad předán k odstranění (např. formou 
skládkování).  

6. Po ukončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý materiál odvezen.  

7. Dokončenou stavbu nové trasy nadzemního vedení vysokého napětí, popřípadě část stavby schopnou 
samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník 
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 
zvláštními právními předpisy.   

 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád) jsou: 
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ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
Václav Koutný, nar. 12.9.1966, Těšetice 27, 783 46  Těšetice 
Josef Kašpar, nar. 9.6.1968, Keltská 809/18, 779 00  Olomouc 
Mgr. Ilja Spurný, nar. 29.9.1972, Masarykova třída 795/41, 779 00  Olomouc 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc 
Obec Těšetice, Těšetice 75, 783 46  Těšetice 
Petr Cubr, nar. 28.10.1968, Dělnická 547/5, 779 00  Olomouc 
Ladislav Kašpar, nar. 21.2.1967, Vojnice 104, 783 46  Těšetice 
Jana Kašparová, nar. 8.6.1966, Vojnice 104, 783 46  Těšetice 
Petr Přidal, nar. 28.11.1955, Charváty 112, 783 75  Charváty 
Hana Přidalová, nar. 22.2.1956, Charváty 112, 783 75  Charváty 
Ing. Petr Kopecký, nar. 21.10.1963, Vojnice 40, 783 46  Těšetice 
Vincencie Haninová, nar. 11.2.1947, Vojnice 27, 783 46  Těšetice 
Ludmila Železňáková, nar. 5.12.1953, Vojnice 74, 783 46  Těšetice 
Zemědělské družstvo Těšetice, Těšetice 34, 783 46  Těšetice 
Miroslav Svozil, nar. 12.2.1955, Vojnice 75, 783 46  Těšetice 
Jana Kreplová, DiS., nar. 17.5.1979, Vrahovická 472/103, 798 11  Prostějov 
Zdeňka Pospíšilová, nar. 27.8.1980, Vojnice 78, 783 46  Těšetice 
Iva Roubalíková, nar. 21.5.1964, Vojnice 21, 783 46  Těšetice 
Vlastimil Zaoral, nar. 30.5.1933, Vojnice 21, 783 46  Těšetice 
Jitka Zaoralová, nar. 3.8.1936, Vojnice 21, 783 46  Těšetice 
Jiří Kubíček, nar. 15.6.1981, Vojnice 18, 783 46  Těšetice 
Zemědělské družstvo Těšetice, Těšetice 34, 783 46  Těšetice 
Doc. Ing. Richard Pospíšil, nar. 7.7.1969, Vojnice 17, 783 46  Těšetice 
Mgr. Alice Pospíšilová, nar. 29.1.1976, Vojnice 17, 783 46  Těšetice 
Miroslav Špunda, nar. 25.7.1961, nám. Osvobození 170/12, 783 35  Horka nad Moravou 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 
Vojtěch Přidal, nar. 3.3.1958, Vojnice 50, 783 46  Těšetice 
Lenka Přidalová, nar. 11.9.1963, Vojnice 50, 783 46  Těšetice 
Ing. Eduard Hanina, nar. 9.8.1974, Vojnice 27, 783 46  Těšetice 
Mgr. Markéta Hrbáčková, nar. 1.10.1976, Vojnice 28, 783 46  Těšetice 
Jiří Běhal, nar. 24.8.1966, Vojnice 42, 783 46  Těšetice 
Marie Dostálová, nar. 19.9.1968, Těšetice 129, 783 46  Těšetice 
Hermína Kopecká, nar. 22.12.1940, Vojnice 40, 783 46  Těšetice 
Marie Hanajíková, nar. 14.1.1960, Vojnice 49, 783 46  Těšetice 
Martin Pospíšil, nar. 31.7.1972, Vojnice 81, 783 46  Těšetice 
Bořivoj Novák, nar. 4.11.1943, Vojnice 36, 783 46  Těšetice 
Olga Nováková, nar. 18.12.1945, Vojnice 36, 783 46  Těšetice 
Květoslava Pokorná, nar. 27.3.1947, Vojnice 59, 783 46  Těšetice 
Petr Pokorný, nar. 21.1.1969, Vojnice 59, 783 46  Těšetice 
Veronika Pokorná, nar. 25.9.1978, Vojnice 59, 783 46  Těšetice 
Ing. Josef Stráněl, nar. 9.1.1954, Mozartova 761/3, 779 00  Olomouc 
Marie Smičková, nar. 22.4.1968, Rataje 56, 783 46  Těšetice 
Jan Továrek, nar. 21.7.1953, Havlíčkova 251, 783 45  Senice na Hané 
Mgr. Martin Střída, nar. 4.8.1964, Čacké 2691, 530 02  Pardubice 
GOPAK spol. s r.o., Vodní 414, 783 45  Senice na Hané 
Ing. Marie Smičková, nar. 2.4.1963, Slatinice 237, 783 42  Slatinice 
Jan Mader, nar. 26.10.1942 
MUDr. Josef Střída, nar. 7.12.1961, Těšetice 26, 783 46  Těšetice 
Miroslav Moravec, nar. 18.10.1948, Těšetice 126, 783 46  Těšetice 
Jiří Pospíšil, nar. 25.5.1940, U potoka 236/43, 779 00  Olomouc 
Jitka Dzurillová, nar. 2.7.1946, gen. Píky 233/23, 779 00  Olomouc 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00  Brno 
Martin Smékal, nar. 25.3.1977, Vranovice 35, 798 08  Vranovice-Kelčice 
Agir spol. s r.o., Skoupý 36, 262 55  Petrovice 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00  Praha 
Eva Pospíšilová, nar. 16.12.1942, Vojnice 81, 783 46  Těšetice 
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00  Praha 
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00  Olomouc 
Svazek obcí Těšetice a Ústín, Těšetice 75, 783 46  Těšetice 
TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 
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Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46  Luběnice 
Jitka Novotná, nar. 30.6.1967, Vojnice 1, 783 46  Těšetice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 6.9.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
kterou na základě plné moci zastupuje SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.   

Vzhledem k tomu, že dokumentace neobsahovala všechny údaje pro řádné posouzení, stavební úřad vyzval dne 
14.9.2021 pod č.j. OU/2690/21 žadatele k doplnění podkladů a řízení usnesením č.j. OU/2691/21 ze dne 15.9.2021 
přerušil. 

Dne 24.11.2021 byla zástupcem žadatele stavebnímu úřadu doložena upravená dokumentace s požadovanými 
doklady.   

Stavební úřad dne 26.11.2021 pod č.j. OU/3483/21 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti 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. Ve lhůtě nebyly účastníky řízení podány žádné námitky. 

Stavební úřad dne 26.10.2020 pod č.j. OU/3077/20 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti 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. Ve lhůtě nebyly účastníky řízení podány žádné námitky. 

Stavební úřad současně v uvedeném oznámení ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád 
stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu od 3.1.2022 – 7.1.2022 k možnosti se vyjádřit 
k podkladům rozhodnut.  Současně je upozornil, že mají možnost se seznámit s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí a že ukončil dokazování. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení nevyužil.  

Před vydáním rozhodnutí, stavební úřad zjistil, že na pozemku parc.č. st. 162/38 je na výpise uvedena jako vlastník 
paní Iva Frýbová, nar. 19.6.1938. která dne 29.10.2021 zemřela. Stavební úřad zažádal advokátní kancelář o sdělení 
dědiců, popř. o zaslání pravomocného usnesení o dědictví. Dne 12.1.2022 pod č.j. OU/136/22 vyrozuměl stavební 
úřad nového účastníka řízení paní Jitku Novotnou jako nastupujícího dědice po zemřelé o vedení územního řízení a 
stanovil ji lhůtu 15 dní pro uplatnění námitek a připomínek. Ve lhůtě účastník řízení žádné námitky nepodal. 
Současně v uvedeném oznámení ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád stanovil stavební 
úřad, že v termínu od 14.2.2022 do 18.2.2022 má účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 
současně má možnost se seznámit s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a že ukončil dokazování. Této 
možnosti účastník řízení nevyužil.  

Stavební úřad posoudil návrh souboru staveb s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona, zda je v souladu s: 

(1) a) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území 
Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona a ust. § 3 vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze 
změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.  
Umístění stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, a to příslušnými 
ustanoveními vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a v platném znění, Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby – vyhl.č. 268/2009 Sb. 

(1) b) s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem  

Stavba nevyžaduje zvláštní připojení na technickou infrastrukturu. Příjezd k objektům stavby bude po stávajících 
komunikacích. Případné podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, pokud nebyly vydány formou 
rozhodnutí byly zahrnuty do podmínek vydaného rozhodnutí. 

(1) c) požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvl. právních předpisů nebo tohoto zákona, popř. s výsledkem řešení rozporů   

Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložená kladná závazná stanoviska dotčených orgánů – 
Magistrátu města Olomouce odboru dopravy a územního rozvoje – formou koordinovaného závazného stanoviska. 
Z žádného posouzení navrhované stavby dotčeného orgánu nevyplývá, že by byl jakýmkoliv způsobem ohrožen 
veřejný zájem nebo ohrožena práva (subjektivní) jednotlivých účastníků řízení. Realizací záměru nedojde ke 
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změnám, které by ovlivňovaly využití stávajícího území. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny.  
Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky a připomínky. 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů. Stavbou dojde ke zlepšení podmínek v území, a to jak z hlediska bezpečnostního, 
tak z hlediska vlivu na životní prostředí.  
 
Pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byly předloženy následující podklady: 
- Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí — koordinované závazné stanovisko, č.j. 

SMOL/139882/2021/ODUR/UUP/ZedH ze dne 28.7.2021 
- Správa silnic Olomouckého kraje, č.j. SSOK-OL 12520 a 13864/2021/CF, ze dne 9.6.2021 
- ČEZ Distribuce, a.s. — k existenci energetického zařízení NN, VN, TS, vyjádření čj. 0101428366, ze dne 

9.12.2020 — nachází se. 
- ČEZ ICT Services, a.s., k existencí sítě elektronických komunikací, vyjádření čj. 0700304261, ze dne 9.12.2020 

— nenachází se 
- ČEZ — Telco Pro Services a.s., k existencí sítě elektronických komunikací, vyjádření čj. 0201164579, ze dne 

9.12.2020 — nenachází se 
- GasNet Služby, s. r. o. k existenci plynárenských zařízení, zn. 5002434887, ze dne 23.8.2021 - nachází se 
- Povodí Moravy s.p., č.j. PM-25900/2021/5203/Kuč, ze dne 25.6.2021 
- INSTA CZ s.r.o., vyjádření ze dne 23.9.2021, zn. Vyjádření 82408/405/407/S/9/21 
- CETIN, a.s., k existencí sítě elektronických komunikací, vyjádření čj. 848526/20, ze dne 9.12.2020 — dojde ke 

střetu. 
- Vodafone Czech Republic a.s., k existencí sítě elektronických komunikací, vyjádření čj. 201210-0902238277, ze 

dne 10.12.2020  
-  T-Mobile Czech Republic, a.s., k existencí sítě elektronických komunikací, vyjádření čj. E52554/20, ze dne 

9.12.2020 
- Svazek obcí Těšetice a Ústín, vyjádření čj.28/2021 ze dne 16.10.2021 
- TKR Jašsk, s.r.o. Vyjádření ze dne 22.11.2021, Vyřizuje: Jaromír Jurajda. JuJ/TKR ♯8815 

Jak stavební úřad zjistil ze závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření jednotlivých vlastníků technické 
infastruktur jsou návrhem splněny požadavky a podmínky na umístění stavby. Stavební úřad zajistil jejich vzájemný 
soulad a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Dokumentace stavby byla ověřena oprávněnou osobou dle § 158 odst.1 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě Ing. Vladimírem Čechákem ČKAIT 1202237– autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb. 

Stavební úřad se zabýval posouzením doložení souhlasu dle § 184a stavebního zákona: 
v ustanovení § 184a odst. 1) je stanoveno: Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze 
služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby……  
v odst. 3) tohoto paragrafu je stanoveno: Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo 
stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem 
Dle § 3 odst. 1) zákona č. 416/2009 Sb. Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro 
uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací platí zákon o 
vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
Jelikož je stavba dle § 1 odst. 4 písm. a) energetickou infrastrukturou, nevyžadoval stavební úřad doložení souhlasu 
dle § 184 s odst. 1) stavebního zákona. 

Vlastnické právo k pozemku a stavby, na kterém má být stavba umístěna a provedena a informace o dotčených 
parcelách si stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
§§ 86 a 90, stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy.   

V rámci probíhajícího územního řízení se stavební úřad zabýval vymezením okruhu účastníků řízení ve smyslu 
ustanovení § 85 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby při 
jejím umístění, provedení a následném užívání na okolí. Při stanovování okruhu účastníků územního řízení bylo 
zjištěno, že některé osoby nejsou stavebnímu úřadu známy, a proto jim byli v průběhu územního řízení stanoveni 
opatrovníci, kteří je v souladu s § 32 správního řádu v řízení zastupují. Při stanovení opatrovníků stavební úřad 
vycházel ze skutečností, které zjistil v průběhu územního řízení a z podkladů, které si vyžádal ke zjištění totožnosti 
neznámých účastníků řízení.  
 
Z těchto hledisek dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:  
dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
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dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec 
Těšetice, Obec Ústín, Obec Luběnice 
 
dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj 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 -  
Václav Koutný, Josef Kašpar, Mgr. Ilja Spurný, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace– zároveň 
vlastník sousedního pozemku parc.č. 253/1 v k.ú. Vojnice u Olomouce, Petr Cubr, Ladislav Kašpar, Jana Kašparová, 
Petr Přidal, Hana Přidalová, Ing. Petr Kopecký, Ing. Eduard Hanina, Vincencie Haninová–jiné věcné právo 
k pozemku parc.č. 162/28 v k.ú. Vojnice u Olomouce. Ludmila Železňáková, Zemědělské družstvo Těšetice, 
Miroslav Svozil, Jana Kreplová, Zdeňka Pospíšilová, Iva Roubalíková, Vlastimil Zaoral, Jitka Zaoralová, Iva 
Frýbová, Jiří Kubíček, Doc. Ing. Richard Pospíšil, Mgr. Alice Pospíšilová, Miroslav Špunda, Státní pozemkový 
úřad, Vojtěch Přidal, Lenka Přidalová, Mgr. Markéta Hrbáčková, Jiří Běhal, Marie Dostálová, Hermína Kopecká, 
Marie Hanajíková, Martin Pospíšil, Eva Pospíšilová,– jiné věcné právo k pozemku parc.č. st. 124 v k.ú. Vojnice u 
Olomouce 
Bořivoj Novák, Olga Nováková, Květoslava Pokorná, Petr Pokorný, Veronika Pokorná, Ing. Josef Stráněl, Marie 
Smičková, Jan Továrek, Mgr. Martin Střída, GOPAK spol. s r.o., Ing. Marie Smičková, MUDr. Josef Střída, 
Miroslav Moravec, Jiří Pospíšil, Jitka Dzurillová, Povodí Moravy, s.p., Martin Smékal, Jan Mader, Agir spol. s r.o., 
– jiné věcné právo k pozemku parc.č. 209/45 v k.ú. Luběnice, Hypoteční banka, a.s., - jiné věcné právo k dotčenému 
pozemku parc.č. 198/22 v k.ú. Vojnice u Olomouce, Sberbank CZ, a.s. – jiné věcné právo k pozemku parc.č. 337/9 
v k.ú. Těšetice u Olomouce, INSTA CZ s.r.o., Svazek obcí Těšetice a Ústín, TKR Jašek, s.r.o., CETIN a.s., GasNet 
Služby, s.r.o., Obec Těšetice 
 
dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dle 
§ 87 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o 
zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí vlivem stavby:  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc.č. 209/44 v katastrálním území Luběnice, parc.č. 337/24, 337/25, 337/26, 337/30, 337/31 v katastrálním 
území Těšetice u Olomouce, parc.č. 875, 1047, 1048 v katastrálním území Ústín, pozemek parc.č. st. 25, 
parc.č. 27/1, 162/4, 182/1, 198/25, 199/3, 203/3, 203/4, 203/5, 253/1 v katastrálním území Vojnice u Olomouce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Těšetice, Vojnice č.p. 51 
 
Posouzením navrhované stavby dospěl stavební úřad k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení mimo 
ty, se kterými bylo v řízení takto jednáno, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb na nich, 
jelikož se jich zamýšlená stavba ve vztahu k jejímu charakteru, poloze a umístění nedotkne. Ve smyslu ustanovení 
§ 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu 
libovolně nakládat a jiné osoby z tohoto vyloučit, vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně 
rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo 
poškodit. Vydáním tohoto územního rozhodnutí nebude vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků a 
staveb na nich ve výkonu takovýchto oprávnění bráněno. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, dle § 87 odst. 1) stavebního zákona oznámení o 
zahájení řízení a další úkony v řízení se doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům 
a obci, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle 27 odst. 1 
správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). 
Vzhledem k tomu, že na řízení výše uvedené stavby se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších novel 
ke dni podání žádosti, dle § 2 odst. 5 se tato písemnost doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území 
má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. 

Doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou se provede v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu tak, 
že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle 
věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu 
bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu. 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. 

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. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. 

Vzhledem k tomu, že se záměr týká stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e/ bodu 5 stavebního zákona, která 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, tak k jejímu provedení postačí toto územní rozhodnutí.    
 
 
 
 

Blanka  R e v a y o v á 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obce Lutín, dále pak na úřední desce obcí 
Těšetice, Luběnice a Ústín a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za doručení 
písemnosti se považuje vždy 15. den po vyvěšení (na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje) fyzické formy veřejné vyhlášky (bez ohledu na to, zda jde o všední den, sobotu, neděli nebo svátek) 
s tím, že den vyvěšení se do doby 15 dní nezapočítává. Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět na 
stavební úřad obce Lutín. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

Žadatel v zastoupení – dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručeno dle § 144 odst. 6 správního řádu 
jednotlivě – do DS) 
SB projekt s.r.o., IDDS: y55zcpp 
 sídlo: Kasárenská č.p. 4063/4, 695 01 Hodonín 1 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
Obec v místě stavby – dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručeno dle § 144 odst. 6 správního řádu 
jednotlivě – do DS: 
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Obec Těšetice, IDDS: g3iba2n – zároveň vlastník dotčených a sousedních pozemků 
 sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice 
Obec Ústín, IDDS: bnaaw64 – zároveň vlastník sousedního pozemku parc.č. 875, 1047 a 1048 v k.ú. Ústín 
 sídlo: Ústín č.p. 9, 783 46 Těšetice 
Obec Luběnice, IDDS: 68ybsd3 
 sídlo: Luběnice č.p. 140, 783 46 Těšetice 
 
Účastníci – dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj 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 (doručeno dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů – veřejnou vyhláškou): 

Václav Koutný, Těšetice č.p. 27, 783 46  Těšetice 
Josef Kašpar, Keltská č.p. 809/18, Neředín, 779 00  Olomouc 9 
Mgr. Ilja Spurný, IDDS: phpgb5w 
 místo podnikání: Masarykova třída č.p. 795/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn – zároveň vlastník sousedního pozemku 
parc.č. 253/1 v k.ú. Vojnice u Olomouce 
 sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
Petr Cubr, Dělnická č.p. 547/5, Neředín, 779 00  Olomouc 9 
Ladislav Kašpar, Vojnice č.p. 104, 783 46  Těšetice 
Jana Kašparová, Vojnice č.p. 104, 783 46  Těšetice 
Petr Přidal, Charváty č.p. 112, 783 75  Dub nad Moravou 
Hana Přidalová, Charváty č.p. 112, 783 75  Dub nad Moravou 
Ing. Petr Kopecký, Vojnice č.p. 40, 783 46  Těšetice 
Ing. Eduard Hanina, Vojnice č.p. 27, 783 46  Těšetice 
Vincencie Haninová, Vojnice č.p. 27, 783 46  Těšetice – jiné věcné právo k pozemku parc.č. 162/28 v k.ú. Vojnice u 
Olomouce 
Ludmila Železňáková, Vojnice č.p. 74, 783 46  Těšetice 
Zemědělské družstvo Těšetice, IDDS: ugcugjd 
 sídlo: Těšetice č.p. 34, 783 46  Těšetice 
Miroslav Svozil, Vojnice č.p. 75, 783 46  Těšetice 
Jana Kreplová, DiS., Vrahovická č.p. 472/103, Vrahovice, 798 11  Prostějov 6 
Zdeňka Pospíšilová, Vojnice č.p. 78, 783 46  Těšetice 
Iva Roubalíková, Vojnice č.p. 21, 783 46  Těšetice 
Vlastimil Zaoral, Vojnice č.p. 21, 783 46  Těšetice 
Jitka Zaoralová, Vojnice č.p. 21, 783 46  Těšetice 
Iva Frýbová, Vojnice č.p. 1, 783 46  Těšetice 
Jiří Kubíček, Vojnice č.p. 18, 783 46  Těšetice 
Doc. Ing. Richard Pospíšil, Vojnice č.p. 17, 783 46  Těšetice 
Mgr. Alice Pospíšilová, Vojnice č.p. 17, 783 46  Těšetice 
Miroslav Špunda, nám. Osvobození č.p. 170/12, 783 35  Horka nad Moravou 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vojtěch Přidal, Vojnice č.p. 50, 783 46  Těšetice 
Lenka Přidalová, Vojnice č.p. 50, 783 46  Těšetice 
Mgr. Markéta Hrbáčková, Vojnice č.p. 28, 783 46  Těšetice 
Jiří Běhal, Vojnice č.p. 42, 783 46  Těšetice 
Marie Dostálová, Těšetice č.p. 129, 783 46  Těšetice 
Hermína Kopecká, Vojnice č.p. 40, 783 46  Těšetice 
Marie Hanajíková, Vojnice č.p. 49, 783 46  Těšetice 
Martin Pospíšil, Vojnice č.p. 81, 783 46  Těšetice 
Eva Pospíšilová, Vojnice č.p. 81, 783 46  Těšetice – jiné věcné právo k pozemku parc.č. st. 124 v k.ú. Vojnice u 
Olomouce 
Bořivoj Novák, Vojnice č.p. 36, 783 46  Těšetice 
Olga Nováková, Vojnice č.p. 36, 783 46  Těšetice 
Květoslava Pokorná, Vojnice č.p. 59, 783 46  Těšetice 
Petr Pokorný, Vojnice č.p. 59, 783 46  Těšetice 
Veronika Pokorná, Vojnice č.p. 59, 783 46  Těšetice 
Ing. Josef Stráněl, Mozartova č.p. 761/3, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
Marie Smičková, Rataje č.p. 56, 783 46  Těšetice 
Jan Továrek, Havlíčkova č.p. 251, 783 45  Senice na Hané 
Mgr. Martin Střída, Čacké č.p. 2691, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
GOPAK spol. s r.o., IDDS: i868s2b 
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 sídlo: Vodní č.p. 414, 783 45  Senice na Hané 
Ing. Marie Smičková, Slatinice č.p. 237, 783 42  Slatinice 
MUDr. Josef Střída, Těšetice č.p. 26, 783 46  Těšetice 
Miroslav Moravec, Těšetice č.p. 126, 783 46  Těšetice 
Jiří Pospíšil, U potoka č.p. 236/43, Holice, 779 00  Olomouc 9 
Jitka Dzurillová, gen. Píky č.p. 233/23, Neředín, 779 00  Olomouc 9 
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
Martin Smékal, Vranovice č.p. 35, Vranovice-Kelčice, 798 08  Kelčice 
Agir spol. s r.o., IDDS: 4tvjrgd – jiné věcné právo k pozemku parc.č. 209/45 v k.ú. Luběnice 
 sídlo: Skoupý č.p. 36, 262 55  Petrovice u Sedlčan 
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 - jiné věcné právo k dotčenému pozemku parc.č. 198/22 v k.ú. Vojnice u 
Olomouce 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6 – jiné věcné právo k pozemku parc.č. 337/9 v k.ú. Těšetice u Olomouce 
 sídlo: U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i 
 sídlo: Jeremenkova č.p. 1142/42, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
Svazek obcí Těšetice a Ústín, IDDS: 5bjmz6w 
 sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46  Těšetice 
TKR Jašek, s.r.o., IDDS: 5q37gnz 
 sídlo: Nádražní č.p. 628, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 
Účastníci – dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj 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 (doručeno dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů – 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 ): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům neznámého pobytu: parc.č. 337/13 v k.ú. 
Těšetice u Olomouce 

dotčené  orgány (doručeno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě do DS):  
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP - orgán ochrany ovzduší, IDDS: kazbzri 
 sídlo: Horní náměstí č.p. 583, 779 00  Olomouc 9 
Magistrát města Olomouce, odbor  dopravy a územního rozvoje - úřad územního plánování, IDDS: kazbzri 
 sídlo: Hynaisova č.p. 10, 779 11  Olomouc 9 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP - vodoprávní úřad, IDDS: kazbzri 
 sídlo: Hynaisova č.p. 10, 779 11   Olomouc 
Magistrát města Olomouce, odbor  památkové péče, IDDS: kazbzri 
 sídlo: Hynaisova č.p. 10, 779 11  Olomouc 9 
 
Účastníci – dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, dle § 87 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se 
v oznámení o zahájení řízení a  v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí vlivem stavby: (doručeno dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 
Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve 
znění pozdějších předpisů – veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc.č. 209/44 v katastrálním území Luběnice, parc.č. 337/24, 337/25, 337/26, 337/30, 337/31 v katastrálním 
území Těšetice u Olomouce, parc.č. 875, 1047, 1048 v katastrálním území Ústín, pozemek parc.č. st. 25, 
parc.č. 27/1, 162/4, 182/1, 198/25, 199/3, 203/3, 203/4, 203/5, 253/1 v katastrálním území Vojnice u Olomouce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Těšetice, Vojnice č.p. 51 
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