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Infos Art, s. r. o.
Valdenská 363/27
779 00 Olomouc

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Společnost Infos Art, s. r. o., IČO 25849638, Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc,
kterou zastupuje Jarmila Divišová, narozená dne 9. 4. 1954, Tovární 981, 783 53 Velká Bystřice
(dále jen "žadatel") podala dne 24. 3. 2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Infos, páteřní optická síť Lutotín - Kostelec na Hané"
na pozemcích parc. č. 591, 582 v katastrálním území Lutotín, parc. č. 5205, 5219, 5232, 5231 v
katastrálním území Kostelec na Hané. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
předmětem stavby bude provedení páteřní sítě podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Trasa
uložení vede ve zpevněné cestě podél dráhy v katastrálních územích Lutotín a Kostelec na Hané. Jedná se
o novou liniovou stavbu podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK), které
budou sloužit k napojení široké veřejnosti, institucí a firem na elektronickou komunikační infrastrukturu
společnosti INFOS Art, spol. s r. o. v dané lokalitě.
Bude se jednat o uložení ochranných HDPE trubiček 40/33 mm do výkopu šířky 250 mm. Krytí HDPE
trubiček bude 0,6 m ve volném terénu, 0,4 m v chodníku a 1,2 m v komunikaci. Přechod pod korytem
mlýnského náhonu bude proveden v hloubce 1,2 m pode dnem strouhy a bude proveden protlakem.
Trubičky budou uloženy v chráničce DN 110.
Výkopy v těsném souběhu s jinými podzemními zařízeními technické infrastruktury resp. v jejich
ochranných pásmech budou prováděny zásadně ručně s nejvyšší opatrností.
HDPE trubičky budou uloženy do pískového lože tl. 100 mm a budou označeny výstražnou fólií oranžové
barvy, která bude umístěna 200 – 300 mm nad HDPE trubičkou. Případné výkopy, jejichž hloubka bude
větší než 1,3 m, budou pažené. V případě protlaků pod komunikací budou startovací jámy umístěné mimo
komunikaci. Překopy komunikací budou prováděny tak, aby byla vždy průjezdná polovina komunikace.
Technologické řešení není předmětem tohoto povolení a provoz zařízení bude probíhat až po následně
instalovaných (zafouknutých) optických kabelech.
Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, 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
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24. 5. 2021.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané,
úřední dny Po a St 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 (mimo úřední dny po telefonické domluvě)).
Seznámení s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.
Ke dni nařízeného ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před
vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto práva,
k čemuž stanovuje lhůtu do 28. 5. 2021. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Účastníci řízení stanovení stavebním úřadem podle § 85 stavebního zákona:
 Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel INFOS Art, s. r. o.,
Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc.


Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení Město Kostelec na Hané a Obec
Bílovice Lutotín, jako obec, na jejímž správním území má být stavební záměr uskutečněn.



Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníci řízení vlastníci pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten který má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Město Kostelec na Hané a Obec Bílovice Lutotín



Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníci řízení osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno – identifikace označení pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí: parc. č. 109, 186/2, 184/3, 184/5, 184/4, 184/11, 184/12, 572, 592, 590, 589,
588, 587, 584, 583 a 629 v katastrálním území Lutotín, 4524, 5207, 4274, 4268, 4267, 4266, 4265,
4264, 4263, 4262, 4261, 4260, 4259, 1122, 5220, 5233, 2920 v katastrálním území Kostelec na
Hané.

Poučení:
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.

Danuše Šromová
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu v Kostelci na Hané
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Infos Art, s.r.o., IDDS: kegbzff
2. Jarmila Divišová, IDDS: 7dddr2w
3. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
7. ČD - Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, IDDS: dgzdjrp
8. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
hlavní účastník
9. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k
10. Město Kostelec na Hané, Jakubské náměstí č.p. 138, 798 41 Kostelec na Hané
dotčené správní úřady
11. Statutární město Prostějov, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
12. Statutární město Prostějov, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení úz. plánování,
IDDS: mrtbrkb
13. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
14. Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
ostatní
15. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
16. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
17. Město Kostelec na Hané – vývěska
18. Obec Bílovice – Lutotín – vývěska
19. A/A

Toto oznámení o zahájení územního řízení bude účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b)
stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena po dobu 15 dnů
na úřední desce Městského úřadu v Kostelci na Hané a Obecního úřadu Bílovice-Lutotín. Současně
podle § 25 odst. 2 správního řádu musí být oznámení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem se oznámení považuje za doručené. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením
na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení na úřední desce, který doručuje písemnost.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

