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Veřejná vyhláška
SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTI
Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako příslušný správní orgán, sděluje podle § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne
12.11.2021 na žádost, kterou podal
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"), ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby
INFOS - optická síť - obec Šubířov

na pozemcích st. parc.č. 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.
Odbor výstavby Městského úřadu v Konici má k dispozici veškeré potřebné doklady a má
v úmyslu přikročit k vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se mohou k podkladům rozhodnutí
vyjádřit v 15 - denní lhůtě ode dne obdržení tohoto sdělení. Do podkladů rozhodnutí je možné
nahlédnout u : odboru výstavby Městského úřadu v Konici, kanc.č. 203, 1. NP, Na Příhonech
405, Konice, úřední dny Po a St 8,00 - 16,30 hod, ostatní dny po telefonické domluvě. Po
uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který
se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

otisk úředního razítka
Ing. Tomáš Němec

vedoucí odboru výstavby

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
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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., IOOS: 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.

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: . Sejmuto dne: .

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


