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OBEC ŠUBÍŘOV

DATUM: 15.2.2022

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ

Došlo: {.S-· .l · LL-
Vyřizeno: ?~- .l · LAP .tL
č. jednací: .gv.B/ a 'f I .t '-
Počet llstů/oříloh: 1/1
Sp. znak?U-0 Sk. znak/lhúta:J/dO

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

lnfos Art, s.r.o., Jaroslav Novotný, Ing., IČO 25849638, Valdenská 363, 779 00 Olomouc,
který zastupuje Ing. Marek Urban, IČO 01773453, Erbenova 995, 765 02 Otrokovice (dále
jen "žadatel") podal dne 12.11.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

INFOS - optická síť - obec Šubířov
na pozemcích parc.č. : st.151, parc. č. 41/3, 217/17, 979/3, 984/3, 986/2, 993/4, 1033/1,
1033/3, 1033/4, 1033/5, 1033/6, 1033/7, 1033/8, 1033/20, 1040, 2050, 2052, 2068, 2118, 2159,
2168-, 2169, 2195 v katastrálním území Šubířov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje: _
INFOS - optická síť - obec Šubířov

Stavba podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací (SEK). Stavba spočívá
v uložení HDPE trubiček pro optický kabel. Jedná se o liniovou stavbu. Délka výkopů optických
tras cca. 650 m. Stavba určena pro napojení široké veřejnosti, institucí a firem na optickou
infrastrukturu spol. lnfos Art, s.r.o.
Umístění stavby ve výše uvedených pozemcích v k.ú. a obci Šubířov.

Pozemky dotčené ochranným pásmem a ve vzdálenosti do 2 m v k.ú. a obci Šubířov:
207/1, st. 157, 206/2, st. 233, 206/1, 205,204,202, 201/2, st.176, 199/5, 198/1, st.166, st. 160,
217/36, 217/4, 217,5, 2205, 2194, 2197, 2204,2203, 217/52, st.182, st.173, 217/47,
217/43,217/44, 217/49, 2180, 216/1, st. 65/3, 68, st.65/1, 66/2,66/3, st.66, 70, 72/1, 73, st. 63,
st.61, 76/1, 76/2, st.60, st.62, 63,64, st.68, 996, st. 69, st. 70, st. 59/1, 81/1, 82/3, 82/1, 2043,
2045, 100/1, st. 41/1, 985, 164/1, 101, 163/1, st.152, st.169, st. 148/1, st.139, st.151, 160/3,
2680, 160/1, st.71, 58, st. 73/1, 52, 997/1, st.72, st.73/2, 51, st.56, st.55, 87, 1033/13, st.53,
50/3, 997/2, st. 181, st.77, st.51, st.49/1, st.80, 45/2, st. 78, 41/2, st.87, st.84, st.82, st.37/2,
st.83, 105/1,43, st.85/1,st.85/2, 39/2, st.86/2, st.87, 105/2, st.36, st.35/1, 1041, 38, 324/2,2153,
2142/1, 2130/, 108, st. 33,st.32, 112/2, 111, st. 94/2, st.88, 36/2, 34/1, st.90/1, 34/2, 1010, 30/1,
st.91, 29, 1000, st.93, 115/2, 113/2, st.29, st.28/1, st.28/2, 118, st. 26, 116, st.25, 117, st. 24,
26, st. 96, st.98, st.147, st. 99, st. 100/2, 19/3,st. 100/1, 19/117/1, 18/1,18/3, 18/2, st.23/2,
st.23/1, st.22, 982/1,124, st.20, 13, st.12, 129/2, st.18, st. 17, st.16, 2079, st. 2080,
15,2086,2088,2092,st.2093,st. 2094, 2097/3/3, st.163, 2109,
st.9/3, 136, 149/6, 126,2067,2077,2071,2651,2054,2070,2055,2053, 2056, st. 2654, 2049,
149/2,st.170,154/3, 2057/2,2058, 2677, 155/1, st. 156, 156/2, st. 185, st.186, 159/2, st.165.
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Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, 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 a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den

29.3.2022 {úterý) v 11,00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři OÚ Šubířov, Šubířov 40. 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 (odbor výstavby Městského úřadu v Konici, úřední dny: Po a St 7,30 - 16,30 hod,
ostatní dny po telef. domluvě).

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
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Obdrží:
Podle § 87 odst.1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další
úkony v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení
s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení
řízení a další úkony v řízení 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).

Účastníci
Žadatel jako účastník dle § 85 odst. 1 písm.a.) a obec jako účastník dle § 85 odst.1, písm.b),
kterým se doručuje dle§ 87 odst.1 stavebního zákona jednotlivě
lnfos Art, s.r.o., IDDS: kegbzff
v zast. Ing. Marek Urban, IDDS: 4v3jn7p
Obec Šubířov, IDDS: 35sax4y

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm.a) - 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
Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Obec Šubířov, IDDS: 35sax4y
Alena Maráková, Rudolfa Těsnohlídka č.p, 248/8, Krasice, 796 04 Prostějov 4
MUDr. Pavel Navrátil, Kubíčkova č.p, 177/19, Lazce, 779 00 Olomouc 9

Účastníci dle§ 85 odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou
EG.O, a.s., IDDS: nf5dxbu
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
QUANTUM, a.s., IDDS: wbxfwuu

Účastníci - vlastníci sousedních pozemků dotčení ochranným pásmem a ve vzdálenosti 2 m
od vedení optického kabelu, jimž se doručuje postupem podle§ 144 odst. 6 správního řádu,
veřejnou vyhláškou
207/1, st. 157, 206/2, st. 233, 206/1, 205,204,202, 201/2, st.176, 199/5, 198/1, st.166, st. 160,
217/36, 217/4, 217,5, 2205, 2194, 2197, 2204,2203, 217/52, st.182, st.173, 217/47,
217/43,217/44, 217/49, 2180, 216/1, st. 65/3, 68, st.65/1, 66/2,66/3, st.66, 70, 72/1, 73, st. 63,
st.61, 76/1, 76/2, st.60, st.62, 63,64, st.68, 996, st. 69, st. 70, st. 59/1, 81/1, 82/3, 82/1, 2043,
2045, 100/1, st. 41/1, 985, 164/1, 101, 163/1, st.152, st.169, st. 148/1, st.139, st.151, 160/3,
2680, 160/1, st.71, 58, st. 73/1, 52, 997/1, st.72, st.73/2, 51, st.56, st.55, 87, 1033/13, st.53,
50/3, 997/2, st. 181, st.77, st.51, st.49/1, st.80, 45/2, st. 78, 41/2, st.87, st.84, st.82, st.37/2,
st.83, 105/1,43, st.85/1,st.85/2, 39/2, st.86/2, st.87, 105/2, st.36, st.35/1, 1041, 38, 324/2,2153,
2142/1, 2130/, 108, st. 33,st.32, 112/2, 111, st. 94/2, st.88, 36/2, 34/1, st.90/1, 34/2, 1010, 30/1,
st.91, 29, 1000, st.93, 115/2, 113/2, st.29, st.28/1, st.28/2,118, st. 26,116, st.25, 117, st. 24,
26, st. 96, st.98, st.147, st. 99, st. 100/2, 19/3,st. 100/1, 19/117/1, 18/1, 18/3, 18/2, st.23/2,
st.23/1, st.22, 982/1, 124, st.20, 13, st.12, 129/2, st.18, st. 17, st.16, 2079, st. 2080,
15,2086,2088,2092,st.2093,st. 2094, 2097/3/3, st.163, 2109,
st.9/3, 136, 149/6, 126,2067,2077,2071,2651,2054,2070,2055,2053, 2056, st. 2654, 2049,
149/2,st.170,154/3, 2057/2,2058, 2677, 155/1, st. 156, 156/2, st. 185, st.186, 159/2, st.165.

dotčené orgány
Policie ČR Prostějov Dl, IDDS: 6jwhpv6
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MěÚ Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor výstavby - územní plánování, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice

příloha:
1 x koordinační situace stavby

Toto oznámení obdrží MěÚ Konice a obec Šubířov, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním
snímkem celkového katastrálního situačního výkresu 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: .f~.!.:. .. :.~,!:L.J Sejmuto dne: ..

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