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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
E. ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice,
kterého zastupuje ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická 18, 796 01
Prostějov (dále jen "žadatel") podal dne 26. 06. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby:

„Kladky, přepojení OM na DS NN E. ON“
na pozemku parc. č. 2724 v katastrálním území Jaroměřice, st. p. 154/1, parc. č. 740/1, 819/3,
852/2, 855, 856, 857, 1747/3, 1752/10, 1752/11, 1759, 1843/2, 1844/5 v katastrálním území
Kladky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- Odběrné místo RD na parcele st. 152 k. ú. Kladky a odběrné místi železniční zastávky na
parcele č. 2724 k. ú. Jaroměřice jsou v současné době připojeny ze stávajícího
nadzemního vedení NN a trafostanice, které jsou ve vlastnictví neznámého vlastníka.
Realizací této stavby dojde k napravení stávající situace a odběrná místa budou připojena
z nového distribučního kabelu NN a trafostanice VN/NN. Nový kabel bude dále napojen
dům na pozemku st. p. 154/2.
Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) 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. 2 stavebního
zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den

08. 08. 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři OÚ Kladky
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému
nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu v Konici
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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.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je 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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka
Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby

Příloha:
 Katastrální situační výkres
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Obdrží:
Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) a obec jako účastník řízení podle § 85
odst. 1, písm. b, kterým se doručuje toto oznámení podle § 92 odst. 1 stavebního zákona do
vlastních rukou:
ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865
Stanislav Musil, Hermannova č.p. 134/12, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Lenka Musilová, Hermannova č.p. 134/12, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Obec Kladky, IDDS: 6ekbvu2
Arcibiskupství olomoucké, IDDS: hrthnsr
Helena Seďová, Pod vinohrady č.p. 693/47, 664 34 Kuřim
Vladimír Seďa, Pod vinohrady č.p. 693/47, 664 34 Kuřim
Ing. Jan Müller, Bělidlo č.p. 61, 783 44 Náměšť na Hané
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec králové, IDDS:
uccchjm
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odd. ochrany územ. zájmů Brno, IDDS:
hjyaavk
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfsn
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové- SMT,
IDDS: uccchjm
Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
Český svaz ochránců přírody, IDDS: bvsifuq
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Marie Burianová, Dzbel č.p. 19, 798 53 Výdejní místo Jesenec
Jaromír Žilka, Vodní č.p. 307, 798 52 Konice
Jaroslav Žilka, Jiráskova č.p. 407, 798 52 Konice
Ludvík Žilka, Ochoz č.p. 58, 798 52 Konice
Ing. Miroslav Křeček, IDDS: 6xteyg8
Ostatním účastníkům řízení (spolumajiteli pozemku parc. č. 749/3 k. ú . Kladky) podle § 85 odst.
2, popř. jejich zákonným zástupcům, kterým se doručuje toto oznámení podle § 92 odst. 1
stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.
Doručení je provedeno vyvěšením tohoto oznámení na úřední desce
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto oznámení za doručené.
dotčené správní úřady
MěÚ Konice, odbor výstavby - územní plánování, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor výstavby - památková péče, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52 Konice
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, IDDS: fqtb4bs
Policie ČR Prostějov DI, IDDS: 6jwhpv6
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Obecní úřad Kladky, IDDS: 6ekbvu2
ostatní
ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
QUANTUM, a.s., IDDS: wbxfwuu
ZOD Ludmírov, IDDS: xptu7a8
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Toto oznámení obdrží Obec Kladky 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem
navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle
zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu
oprávněné osoby.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

