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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Dolní Nětčice, IČO 00636207, Dolní Nětčice č.p. 49, 753 54 Dolní Nětčice,
zastoupena na základě plné moci
Ing. Tomáš Lacina, IČO 06758151, nar. 29.4.1985, Dlouhá č.p. 161, 678 01 Blansko
(dále jen "žadatel") podal dne 30.5.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
Dolní Nětčice - výstavba a rozšíření VO
na pozemcích parc. č. 604 (ostatní plocha), parc. č. 644 (ostatní plocha), parc. č.
st. 288/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 287 (zahrada), parc. č. 645 (ostatní
plocha), parc. č. 274 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (zahrada), parc. č. 298, parc. č.
297/1 (zahrada), parc. č. 296/3 (orná půda), parc. č. 296/4 (zahrada), parc. č. 296/5
(zahrada), parc. č. 295/5, parc. č. 292/1 (zahrada), parc. č. 292/3 (ostatní plocha),
parc. č. 290/1 (ostatní plocha), parc. č. 290/3 (ostatní plocha), parc. č. 290/2 (ostatní
plocha), parc. č. st. 247/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 246 (zahrada)
a parc. č. 270 (zahrada)
v katastrálním území Dolní Nětčice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Předmětem této stavby je povolení umístění nových kabelových rozvodů veřejného
osvětlení NN NAYY-J 3x16, v zastavěné části obce Dolní Nětčice, v celkové délce 695 m.
V rámci této stavby bude dále osazeno také 21 kusů podpěrných sloupů tohoto
veřejného osvětlení
Umístění stavby vyplývá ze zákresu do situačního výkresu širších vztahů, který je
přílohou tohoto oznámení.
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Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) 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 o umístění stavby a současně dle téhož
ustanovení upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad,
úřední dny nejlépe v pondělí a středu 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.; v jiné dny po vzájemné
dohodě).
Dne 17.09.2022 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí
ve věci. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle kterého mají účastníci řízení možnost před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, stavební úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu následujících
3 dnů po dni 17.09.2022. Po uplynutí této lhůty, stanovené k uplatnění práva vyjádřit se ke
všem shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Stavební úřad připomíná, že tato 3-denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných
návrhů ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu.
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.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, 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.

Ing. Petr Merta, Ph.D.
vedoucí Stavebního úřadu
Příloha:
Situační výkres širších vztahů
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje
(Městský úřad Lipník nad Bečvou), minimálně na dobu 15 dnů. Oznámení se zveřejní též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rovněž Obecní úřad v Dolních Nětčicích je povinen
písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje oznámení za doručené.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně
způsobem umožňující dálkový přístup:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

podpis

--------------------------------

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu v Dolních Nětčicích a současně
způsobem umožňující dálkový přístup:

vyvěšeno …………. sejmuto ………….

podpis

--------------------------------

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, kteří jsou současně účastníky
řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, tedy žadatel - doručováno jednotlivě:
Ing. Tomáš Lacina, IDDS: tw28e34
místo podnikání: Dlouhá č.p. 161, Klepačov, 678 01 Blansko 1
zastupující na základě plné moci
Obec Dolní Nětčice, IDDS: 98far6z
sídlo: Dolní Nětčice č.p. 49, 753 54 Soběchleby
Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tedy obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn - doručováno jednotlivě:
Obec Dolní Nětčice, IDDS: 98far6z
sídlo: Dolní Nětčice č.p. 49, 753 54 Soběchleby
Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
– jedná se o vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, nebo ty, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám. Jsou jimi:
Ing. Luboš Kárník, IDDS: xvrutrb
trvalý pobyt: Dolní Nětčice č.p. 84, 753 54 Soběchleby
Magda Kárníková, Dolní Nětčice č.p. 84, 753 54 Soběchleby
Pavel Matula, Dolní Nětčice č.p. 127, 753 54 Soběchleby
Miroslav Dohnálek, Dolní Nětčice č.p. 126, 753 54 Soběchleby
Vladimíra Dohnálková, Dolní Nětčice č.p. 126, 753 54 Soběchleby
Jana Salachová, nám. Fr. Rasche č.p. 2143/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Dagmar Paková, Dolní Nětčice č.p. 106, 753 54 Soběchleby
Václavík Vojtěch, Dolní Nětčice č.p. 106, 753 54 Soběchleby
Ing. Zdeněk Zapletal, Řecká č.p. 1472/4, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Pavla Zapletalová, Řecká č.p. 1472/4, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Zdeněk Lipový, Březinova č.p. 1040/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
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Antonín Václavík, Dolní Nětčice č.p. 40, 753 54 Soběchleby
Anna Chrastinová, Dolní Nětčice č.p. 111, 753 54 Soběchleby
Vlastimil Čech, Dolní Nětčice č.p. 111, 753 54 Soběchleby
Alena Čechová, Dolní Nětčice č.p. 111, 753 54 Soběchleby
Milan Tomek, Dolní Nětčice č.p. 111, 753 54 Soběchleby
Naděžda Tomková, Dolní Nětčice č.p. 131, 753 54 Soběchleby
Vladimír Výkrutík, Dolní Nětčice č.p. 111, 753 54 Soběchleby
Jaroslava Výkrutíková, Dolní Nětčice č.p. 111, 753 54 Soběchleby
Ludmila Jemelková, Dolní Nětčice č.p. 95, 753 54 Soběchleby
Marie Pavlíková, Dolní Nětčice č.p. 120, 753 54 Soběchleby
Obec Dolní Nětčice, IDDS: 98far6z
sídlo: Dolní Nětčice č.p. 49, 753 54 Soběchleby
Česká spořitelna, a. s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Vojtěch Václavík, Dolní Nětčice č.p. 106, 753 54 Dolní Nětčice
Pavel Matula, Dolní Nětčice č.p. 35, 753 54 Soběchleby
Ilona Matulová, Dolní Nětčice č.p. 35, 753 54 Soběchleby
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
CETIN a. s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IDDS: jfyvg6t
sídlo: Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:
- jedná se o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být tímto územním rozhodnutím přímo
dotčeno, tyto osoby jsou identifikovány dle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 290/4, parc. č. st. 290/7, parc. č. st. 290/8, parc. č. 289/2, parc. č. 250/1, parc. č. 261,
parc. č. st 265, parc. č. st. 253, parc. č. st 269, parc. č. 270, parc. č. st. 271, parc. č. 465/5,
parc. č. 470/4, parc. č. 467/2, parc. č. 485/8, parc. č. 486/2, vše v k.ú. Dolní Nětčice.
Dotčené orgány - doručováno jednotlivě:
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 89,
751 31 Lipník nad Bečvou I - Město
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, silniční správní úřad, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, silniční správní úřad, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
Obecní úřad Dolní Nětčice, IDDS: 98far6z
sídlo: Dolní Nětčice, 753 54 Soběchleby

