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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Infos Art, s. r. o., Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc,
kterou zastupuje
MTEL Communications s. r. o., Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel") podala dne 17. 3. 2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Optický propoj Prostějov - Čehovice"
na pozemcích parc. č. 390/1, 395, 396, 397, 402, 1090/1, 1090/3, 1090/4, 1097, 1278, 1287, 1292/3,
1371, 1372, 1375/1, 1377, 1378, 1379, 1384, 1386/2, 1389, 1390, 1443, 1445 v katastrálním území
Bedihošť, parc. č. 594/1, 1551, 1556, 1557 v katastrálním území Čehovice, parc. č. 263/1, 310/1, 310/14,
310/21, 350/37, 432/5, 432/6, 432/7, 432/8, 881, 882, 886, 891, 893, 904/1, 904/8, 904/9, 906/5, 912,
913/2, 989/1, 989/2, 989/3, 989/4, 989/5, 989/6, 1031/3, 1031/4, 1031/6, 1031/7, 1031/8, 1031/9,
1031/10, 1032/1, 1032/2 v katastrálním území Kralice na Hané, parc. č. 3700/1, 3700/12, 3719/1, 3719/3,
7394/1, 7396/1, 7427/5, 7427/9, 7427/11, 7427/15, 7878/1, 7892/2, 8017/1, 8017/2, 8018, 8019, 8020/1,
8020/3, 8021/1, 8021/6, 8021/10, 8021/11, 8022, 8061/1, 8062/1, 8063/1, 8098/1, 8098/2, 8098/8,
8318/19, 8318/29 v katastrálním území Prostějov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Předmětná stavba řeší pokládku HDPE trubiček pro optický kabel do výkopu v intravilánu a extravilánu
statutárního města Prostějova, městyse Kralice na Hané, obcí Bedihošť a Čehovice.
Trasa HDPE trubiček vychází od domu v ul. Šárka 3383/62 v Prostějově, kde má spol. Infos stav.
optickou infrastrukturu. Od toho domu trasa vede severovýchodně v travnatém pásu směrem ke
kruhovému objezdu na ul. Dolní. Zde trasa odbočuje vpravo a protlakem kříží dálniční nájezd Exitu 23
dálnice D46. Následně pokračuje jihovýchodně podél ul. Dolní pod dálničním mostem dálnice D46. Zde
bude dodržena min. vzdálenost 2,5 m od mostních pilířů. Dále trasa protlakem kříží dálniční sjezd Exitu
23 dálnice D46. A následně protlakem kříží ul. Leteckou. Od protlaku vede severně v travnatém pasu
vedle cyklostezky a následně v cca ŽKM 80,1 kříží železniční trať Nezamyslice - Olomouc č. 301. Zde
byla provedena koordinace s připravovanou stavbou železničního podchodu, jehož investorem je Správa
železnic, s. o. Od protlaku trasa pokračuje jižně do ul. Dolní. Zde trasa vede jihovýchodně v travnatém
pásu ul. Dolní k ul. Kojetínská. Tuto trasu kříží protlakem v místě travnatého ostrůvku. Od protlaku trasa
pokračuje severně v travnatém pásu a chodníku k ul. Kralická. Zde bude trasa protlakem křížit Mlýnský
náhon. Odsud trasa pokračuje jihovýchodně v travnatém pasu a chodníku podél ul. Kralická. Následně za
nájezdem/sjezdem Exitu 24 dálnice D46 přechází trasa protlakem ul. Kralickou na druhou stranu. Od
protlaku trasa opět pokračuje jihovýchodně v chodníku a travnatém pásu podél cyklostezky v ul.
Kralická. Před odbočkou na Kralice trasa přechází protlakem zpět na druhou stranu ul. Kralické směrem k
ČOV. Odsud trasa pokračuje podél cyklostezky směrem na Kralice. V tomto úseku trasa protlakem kříží
vodní tok Valová. U provozovny Kralický Háj č. pop. 323 trasa odbočuje jižně na polní cestu. Po polních
obecních cestách trasa pokračuje přes katastr městyse Kralice na Hané na katastr obce Bedihošť. Zde
trasa znovu kříží vodní tok Valová a následně přechází protlakem silnici ke hřbitovu na protější. Odsud
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vede jihovýchodně a dále jižně opět v polních obecních cestách do obce Bedihošť. Zde je trasa vede jižně
v travnatém pásu podél humen obce Bedihošť k hlavní silnici Prostějov - Čehovice. Zde je provedena
odbočka do cukrovaru v Bedihošti a k železniční stanici Bedihošť. Tato odbočka je vedena v obecní polní
cestě podél remízu. Z obce Bedihošť trasa vede jihovýchodně podél cyklostezky v souběhu se silnicí na
Čehovice a následně východně v souběhu se silnicí na Hrubčice. Zde cca 17 m před silničním propustkem
trasa kříží protlakem silnici a vede na polní cestu. Odsud trasa pokračuje po obecních polních cestách až
do obce Čehovice, kde bude u domu č. pop. 142 ukončena. V tomto úseku bude trasa křížit protlakem
silnici do obce Otonovice.
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 veřejnou
vyhláškou, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka
130/14, Prostějov v úřední dny (pondělí a středa 08:00 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod., čtvrtek 08:00 –
12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod., pátek 08:00 – 11:00 hod.) nebo dle informací na internetových stránkách
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/uredni-hodiny-magistratu.html.
Seznámení se s podklady rozhodnutí:
Sdělujeme Vám, že stavební úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro
vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se
se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně
do protokolu u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova, u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 5
kalendářních dnů, počínající běžet od 27. 5. 2021. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.
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 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.
Na předmětné územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o urychlení“). Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o urychlení se lhůty pro podání žalob k soudům
k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných podle ust. § 1 zákona o urychlení zkracují
na polovinu.
Dle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona platí: „V řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je
řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě
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se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm.
c)ad)a§ 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území
má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. 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, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto
dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení
se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim
doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode
dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb."
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pavel Navrátil
referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
písm. a) – žadatel,
Infos Art, s. r. o., Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc
kterou zastupuje
MTEL Communications s.r.o., IDDS: 6i3n3z5
písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručení jednotlivě):
Statutární město Prostějov, zastoupené odborem územního plánování a památkové péče Magistrátu města
Prostějova
Městys Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw
Obec Bedihošť, IDDS: ap8b2fe
Obec Čehovice, IDDS: kdmbren
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě):
Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
F.C.A. a.s., Cholupická č.p. 762/55, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s
Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw
Domovní správa Prostějov, s. r. o., IDDS: 74nzhxb
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., IDDS: hwecd6n
PLASTOTVAR, s.r.o., Hlavní č.p. 172/95, Komín, 624 00 Brno 24
Toray Textiles Central Europe s.r.o., IDDS: rgvvgse
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
DGPack s.r.o., IDDS: jwivztf
NAVOS, a.s., IDDS: gynfcq3
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a
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Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní, IDDS: qiabfmf
Jaroslav Jančík, Sokolská č.p. 2306/28, 796 01 Prostějov 1
Věra Jančíková, Sokolská č.p. 2306/28, 796 01 Prostějov 1
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou
vyhláškou):
Vlastníci pozemků parc. č. 3713/1, 3715/1, 8318/31, 8318/32, 8318/26, 7398/4, 8098/7, 7398/6, 7398/4,
7399/11, 7399/1, 7399/3, 7399/9, 7399/4, 7399/12, 8019, 7400/1, 7397/18, 7397/25, 7397/26, 7397/14,
7397/16, 7375/1, 7392, 7391, 7396/4, 7396/3, 7396/2, 7416/13, 7415/8, 7415/1, 8014/4, 7430/2, 7430/1,
7427/37, 7427/3, 7427/40, 7427/43, 7427/23, 7427/24v katastrálním území Prostějov, parc. č. 310/9,
1031/1, 1031/2, 310/15, 906/2, 344/3, 344/2, 339/2, 1031/5, 344/4, 907/4, 907/2, 350/5, 350/8, 350/34,
904/4, 350/7, 1031/11, 988/10, 904/3, 432/26, 913/1, 381, 437, 382, 383, 384/1, 384/2, 385, 386, 436,
435, 434, 433, 432/1, 431, 430/2, 430/1, 429, 428, 427, 388, 898, 389, 390, 391, 392, 895, 997, 400, 401,
402, 403, 404, 405/1, 405/2, 406, 269, 268/3, 268/2, 268/1, 883, 267, 419, 418, 416, 415, 414, 413, 412,
411, 410, 409, 408, 407, 246, 247, 248/2, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
880,261,266,262,879 Kralice na Hané, parc. č. 1050, 1280, 1373, 823, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284,
1376, 1381, 1051, 1286, 1055, 1056, 1057, 1058, 1383, 1294, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1295, 398, 399,400, 391, 1296, 390/3, 392, 394,
1297, 1092, 1093, 1094, 1298, 1391, 1299, 1393, 1444, 1091/6, 1293, 1386/3, 1292/1 v katastrálním
území Bedihošť, parc. č. 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052/1, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1041, 1040, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1039, 1064, 1038, 1065, 1037,
1067, 1036, 1068, 1035, 1034, 1033, 1069, 1032, 1070, 1031, 1071, 1030, 1072, 1029, 1073, 1028, 1027,
1026, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1025, 1083, 1023, 1084, 1022, 1085, 1021,
1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1086, 1015, 1087, 1560, 373, 1013, 1014, 1012, 367, 366, 365/2, 365/1,
593/1 v katastrálním území Čehovice.
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Ostatní (doručení jednotlivě):
Magistrát města Prostějova - vývěska
Úřad městyse Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw + ývěska
Obecní úřad Bedihošť, IDDS: ap8b2fe + vývěska
Obecní úřad Čehovice, IDDS: kdmbren + vývěska
R/SÚ
A/A
Pro Magistrát města Prostějova, Úřad Městyse Kralice na Hané, Obecní úřad Bedihošť a Obecní
úřad Čehovice:
Toto oznámení s přílohou musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední
desky zašlete vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad.
Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: …………………….

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

