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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

 Veřejná vyhláška 
 

 

Výroková část: 

MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 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"), v územním řízení posoudil podle 
§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále 
jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 08.11.2018 podal 

Web4Soft Internet s.r.o., IČO 28595734, Masarykovo nám. 5/60, 790 01  Jeseník, 
kterého zastupuje Petr Muzikant, IČO 74817302, nar. 07.12.1970, Váchalova 1/1388, 790 01  
Jeseník 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

SEK Web4Soft - Česká Ves, 2. etapa rozšíření sítě 
Podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací - optické kabely 

Česká Ves 
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(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1483 (ostatní plocha), parc. č. 1484/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 1484/3 (ostatní plocha), parc. č. 1557/2 (zahrada), parc. č. 1567/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1568 (ostatní plocha), parc. č. 1613 (ostatní plocha), parc. č. 1640/10 (ostatní plocha), 
parc. č. 1640/11 (ostatní plocha), parc. č. 1641 (ostatní plocha), parc. č. 1649/1 (zahrada), parc. č. 
1651/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1652/1 (zahrada), parc. č. 1654/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1704/9 (ostatní plocha), parc. č. 1724 (zahrada), parc. č. 1725/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 1729/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1730/1 (orná půda), parc. č. 1730/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 1731/2 (ostatní plocha), parc. č. 1749/2 (ostatní plocha), parc. č. 1749/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 1749/9 (ostatní plocha), parc. č. 1824 (ostatní plocha), parc. č. 2422/72 (ostatní 
plocha), parc. č. 2422/73 (ostatní plocha), parc. č. 2422/74 (ostatní plocha), parc. č. 2449/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2449/2 (ostatní plocha), parc. č. 2449/3 (ostatní plocha), parc. č. 2449/4 
(ostatní plocha), parc. č. 2449/6 (vodní plocha), parc. č. 2449/7 (ostatní plocha), parc. č. 2449/8 
(ostatní plocha), parc. č. 2449/9 (ostatní plocha), parc. č. 2449/22 (ostatní plocha), parc. č. 
2449/26 (ostatní plocha), parc. č. 2449/31 (ostatní plocha), parc. č. 2449/32 (ostatní plocha), parc. 
č. 2449/39 (ostatní plocha), parc. č. 2449/40 (ostatní plocha), parc. č. 2457/57 (ostatní plocha), 
parc. č. 2458/1 (ostatní plocha), parc. č. 2458/2 (ostatní plocha), parc. č. 2458/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 2458/4 (ostatní plocha), parc. č. 2600/1 (ostatní plocha), parc. č. 2600/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 2600/4 (ostatní plocha), parc. č. 2600/5 (ostatní plocha), parc. č. 2605/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2605/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Česká Ves. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
- Nová trvalá stavba podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací – 

optické kabely. Celková délka navrženého podzemního vedení je 2314 m. Počet napojovaných 
uživatelů není omezen. Bude provedeno uložení kabelové chráničky DN 110, do které budou 
zataženy mikrotrubičky a HDPE trubka, do kterých budou naistalovány optické x-vláknové 
kabely zatím neznámé kapacity přenosu dat. Do nově zřízených chrániček bude po provedení 
nutných prací (rozvodů) v napojovacích objektech investorem zafouknuty x-vláknové kabely 
nebo jednotlivá vlákna.  

- Budou provedeny kabelové výkopy v celkové délce cca 2191m a dále budou provedeny pod 
komunikacemi a vodním tokem, na 14 místech, protlaky v celkové délce cca 123 m.  
 

Umístění stavby na pozemku: 
- Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury velkého rozsahu, stavba bude umístěná 

v komunikacích v zatravněných a zpevněných plochách v souladu s dokumentací pro územní 
řízení, která obsahuje koordinační situační výkres v měřítku 1:500. 

 
Určení prostorového řešení stavby: 
- Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury, která bude uložena v předepsaných 

vzdálenostech a hloubkách dle dokumentace stavby. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
 
- Jedná se o liniovou stavbu velkého rozsahu, stavba bude umístěná v komunikacích 

v zatravněných a zpevněných plochách na pozemcích parc. č. 1483 (ostatní plocha), parc. č. 
1484/1 (ostatní plocha), parc. č. 1484/3 (ostatní plocha), parc. č. 1557/2 (zahrada), parc. č. 
1567/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1568 (ostatní plocha), parc. č. 1613 (ostatní plocha), 
parc. č. 1640/10 (ostatní plocha), parc. č. 1640/11 (ostatní plocha), parc. č. 1641 (ostatní 
plocha), parc. č. 1649/1 (zahrada), parc. č. 1651/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
1652/1 (zahrada), parc. č. 1654/3 (ostatní plocha), parc. č. 1704/9 (ostatní plocha), parc. č. 
1724 (zahrada), parc. č. 1725/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1729/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1730/1 (orná půda), parc. č. 1730/7 (ostatní plocha), parc. č. 1731/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 1749/2 (ostatní plocha), parc. č. 1749/6 (ostatní plocha), parc. č. 1749/9 
(ostatní plocha), parc. č. 1824 (ostatní plocha), parc. č. 2422/72 (ostatní plocha), parc. č. 
2422/73 (ostatní plocha), parc. č. 2422/74 (ostatní plocha), parc. č. 2449/1 (ostatní plocha), 
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parc. č. 2449/2 (ostatní plocha), parc. č. 2449/3 (ostatní plocha), parc. č. 2449/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 2449/6 (vodní plocha), parc. č. 2449/7 (ostatní plocha), parc. č. 2449/8 
(ostatní plocha), parc. č. 2449/9 (ostatní plocha), parc. č. 2449/22 (ostatní plocha), parc. č. 
2449/26 (ostatní plocha), parc. č. 2449/31 (ostatní plocha), parc. č. 2449/32 (ostatní plocha), 
parc. č. 2449/39 (ostatní plocha), parc. č. 2449/40 (ostatní plocha), parc. č. 2457/57 (ostatní 
plocha), parc. č. 2458/1 (ostatní plocha), parc. č. 2458/2 (ostatní plocha), parc. č. 2458/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2458/4 (ostatní plocha), parc. č. 2600/1 (ostatní plocha), parc. č. 
2600/2 (ostatní plocha), parc. č. 2600/4 (ostatní plocha), parc. č. 2600/5 (ostatní plocha), parc. 
č. 2605/1 (ostatní plocha), parc. č. 2605/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Česká Ves. 
 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací stavby pro územní řízení, která obsahuje 
koordinačních situačních výkresů s označením C2.1.1, C2.1.2, C2.2 v měřítku 1:500, 
zak. č. 1708, které vypracoval Petr Muzikant, IČ: 74817302, Váchalova 1388/1, 790 01 
Jeseník, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1201696. Výkres 
obsahuje zákres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou být vykonávány 
jen oprávněnou osobou, která je držitelem takového oprávnění.  

2. Před zahájením stavby požádejte vlastníky, popř. správce sítí technické infrastruktury 
o vytýčení jejich sítí a zařízení. Při provádění stavby je nutno dodržovat a splnit podmínky 
vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury. 

3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Vytýčení 
bude provedeno podle ověřených situačních výkresů, které jsou součásti ověřené 
dokumentace stavby.  

4. Stavba bude prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy zejména nařízeními vlády 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona, 
který bude vybrán na základě výběrového řízení. Stavebník je povinen nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací oznámit stavebnímu úřadu stavebního podnikatele včetně názvu a sídla 
a dokladu o jeho oprávnění k provádění staveb.  

6. S odpady vzniklými při realizaci záměru musí být nakládáno v souladu se zákonem 
o odpadech, odpady budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí dle 
uvedeného zákona. Původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními 
odpady, látkami nebo materiály je zakázáno. 

7. Z hlediska způsobů nakládání s odpady musí být dodržována hierarchie dle § 9a. odst. 1 
zákona o odpadech. Odpad bude předán oprávněné osobě přednostně k recyklaci, popř. 
jinému využití. Pouze pokud nebude využití odpadu možné, odpad bude předán k odstranění 
(např. formou skládkování). 

8. Při činnostech produkujících prach do ovzduší je nezbytné zavést opatření vedoucí ke snížení 
prašnosti (např. očista všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy, mokry úklid 
případně znečištěných dotčených komunikací, při suchém počasí zkrápěním zamezit šíření 
prachu v ovzduší, řádně oplachtovat prašný náklad při přesunech, minimalizace prachu do 
vnějšího prostředí apod.). 

9. Na pozemcích náležejících do ZPF nutno respektovat zásady ochrany ZPF, vyplývající 
z ustanovení § zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.  
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10. Stavbou a jejím užíváním nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  
11. Při realizaci nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem a 

účinným způsobem bude zabráněno úniku ropných látek do půdy a vodního toku (např. úkapy 
pohonných hmota olejů ze stavebních strojů).  

12. Stavební materiál nebude skladován na březích a v korytě vodního toku. Bude zabezpečeno, 
aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo ke splachování stavebního materiálu do 
koryta vodního toku.  

13. Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku 
případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.  

14. Během stavby nesmí dojít k poškození břehu a koryta vodního toku nad rámec nezbytných 
stavebních prací. Po ukončení prací dojde k uvedení do původního stavu.  

15. Veškerý materiál, který v souvislosti s realizací výše uvedené akce napadá do potočního 
koryta, bude beze zbytku odklizen a odvezen. 

16. Správci toku bude s předstihem oznámen termín provádění protlaku pod vodním tokem. Po 
dokončení prací bude správce přizván k odsouhlasení konečných úprav v okolí toku.   

17. Veškerý odpad vzniklý stavební činností musí být zlikvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Ke kolaudačnímu řízení stavebník předloží doklady o zákonném způsobu likvidace 
odpadů. 

18. Na stavbě bude veden stavební deník. 
19. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději 
však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, 
v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi 
investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada 
nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

20. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bodu č.4 stavebního zákona, stavba 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.    

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 5/60, 790 01  Jeseník 
Technické služby Jeseník a. s., Otakara Březiny 41/168, 790 01  Jeseník 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120/753, 779 00  
Olomouc 
Obec Česká Ves, Jánského 341, 790 81  Česká Ves 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19/1106, 500 08  Hradec Králové 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56/546, 140 00  Praha 
Jaroslav Gonsior, nar. 18.04.1949, Masarykovo nám. 1/167, 790 01  Jeseník 
Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník, Karla Čapka 10/1147, 790 01  Jeseník 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 00  Praha 
Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí 66/808, 110 00  Praha 
O.K.V. Leasing, s.r.o., Strojírenská 4/396, 591 01  Žďár nad Sázavou 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8/874, 405 02  Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6/2681, 130 00  Praha 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 1/499, 602 00  Brno 
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 16/248, 790 01  Jeseník 
Internet Expert s.r.o., Masarykovo nám. 14/159, 790 01  Jeseník 
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49/3101, 702 00  Ostrava 
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Odůvodnění: 

Dne 08.11.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele 
v souladu: 
a) s vydanou územně plánovací dokumentací, 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území, 
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území, 
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal 
ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly splněny před vydáním rozhodnutí, 
nebo byly zapracovány do projektové dokumentace, stavební úřad již neuvedl do výrokové části 
rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 184a odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad 
nevyžadoval po stavebníkovi doložení souhlasu podle ustanovení § 184a odst. 1 proto, že se 
jedná o stavební záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem.  

Žádost byla doložena projektovou dokumentací stavby, dokladem o úhradě správního poplatku 
a těmito souhlasy, vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími: 

- stanoviska, sdělení a rozhodnutí dotčených orgánů: 
- Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 8.10.2018 

č.j.: MJ/50248/2018/02/OŽP 
- Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 6.11.2018 

pod č.j. MJ/53715/2018/02/OŽP/Zaj 
- Obecní úřad Česká Ves ze dne 5.11.2018 pod č.j. OČV/3668/2018/Cab sp. zn. 

OČV/3137/2018  
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 

10.10.2018 pod č.j. KUOK 103294/2018 
- Ministerstvo obrany ČR ze dne 19.10.2018 sp.zn. 86833/2018-1150-OÚZ-BR 

• vyjádření a stanoviska vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury 
k existenci jejich zařízení: 
- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 4.10.2018 zn. 5001795462 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 24.9.2018 č.j.: 567210/18 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 20.3.2018 č.j.: 567210/18 
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním stavby ze dne 10.10.2018 zn. 1100582833 
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci zařízení ze dne 20.3.2018 zn. 0100894673 
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 20.3.2018 pod zn. 0200727694 
- VAK Jesenicka, a.s. – vyjádření ze dne 11.11.2018 č.j.: VAKJES/1429/2018 
- Internet Expert s.r.o. – vyjádření ze dne 17.10.2018  
- Obec Česká Ves – vyjádření ze dne 18.10.2018 pod zn. OČV/3460/2018/Cab 
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- ŘSD ČR – vyjádření ze dne 10.9.2018 pod zn. IV/5213-18/Dv 
- Správa silnic Olomouckého kraje – vyjádření ze dne 30.11.2018 
- Lesy ČR, s.p. – vyjádření ze dne 3.10.2018 pod č.j. LCR951/004592/2018 
- Povodí Odry, s.p. – vyjádření ze dne 4.10.2018 pod zn. POD/13766/2018/923/2/813.06 

 

• ostatní: 
- plná moc ze dne 20.12.2017 
- Archeologický ústav AV ČR, v.v.i ze dne 9.10.2018 po zn. ARUB/5492/18 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, požadavků vlastníků a provozovatelů dopravní a technické 
infrastruktury a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kdy povinnost jejich plnění vyplývá 
přímo z platných právních předpisů. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
- parc. č. 1489, 1496, 1501, 1505, 1506, 1514, 1516, 1517, 1518/4, 1519, 1523, 1526/1, 1546, 

1547, 1548, 1549, 1554/1, 1554/2, 1556/1, 1556/2, 1567/2, 1567/3, 1567/4, 1567/5, 1567/6, 
1567/7, 1567/8, 1567/9, 1567/10, 1567/17, 1567/18, 1569/17, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 
1595, 1597, 1600, 1602, 1604, 1606, 1609, 1611, 1614, 1615/1, 1616, 1618, 1620, 1622/1, 
1624, 1630/1, 1630/4, 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1632/9, 1634, 1638/4, 1642/2, 1643, 1644, 
1649/2, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1704/10, 1730/9, 1733, 1734, 1738, 1747, 1797/4, 2422/2, 
2422/3, 2422/4, 2422/5, 2422/6, 2422/7, 2422/8, 2422/9, 2422/10, 2422/11, 2422/12, 2422/13, 
2422/14, 2422/15, 2422/16, 2422/17, 2422/18, 2422/19, 2422/24, 2422/38, 2422/45, 2422/46, 
2422/66, 2422/75, 2422/86, 2449/10, 2449/11, 2449/12, 2449/23, 2450/46, 2457/5, 2458/5, 
2600/6 v katastrálním území Česká Ves 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
- Česká Ves č.p. 285, č.p. 299, č.p. 279, č.p. 292, č.p. 281, č.p. 287, č.p. 107, č.p. 105, č.p. 474, 

č.p. 473, č.p. 472, č.p. 471, č.p. 470, č.p. 469, č.p. 468, č.p. 467, č.p. 466, č.p. 465, č.p. 464, 
č.p. 451, č.p. 458, č.p. 457, č.p. 463, č.p. 462, č.p. 461, č.p. 460, č.p. 361, č.p. 548, č.p. 103, 
č.p. 108, č.p. 491, č.p. 481 a č.p. 547 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Nebyly podány. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno Odbor 
strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního 
orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 
doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému 
k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

 
  
Ing. Dana Kašparová  
vedoucí Odboru stavebního úřadu a 
územního plánování 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Zuzana Pěčková, referentka Odboru stavebního úřadu a územního 
plánování 

 
  
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce města Jeseník a 
Obecního úřadu Česká Ves a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět na odbor stavebního úřadu a územního 
plánování MěÚ Jeseník. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 
 

Příloha: 

• situační výkres širších vztahů 1:5000 
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Obdrží: 
Účastníci řízení: 
1. Petr Muzikant, IDDS: k3s3nsv 
 zastoupení pro: Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 5/60, 790 01  Jeseník 
2. Technické služby Jeseník a. s., IDDS: 7aygkr3 
3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 
4. Obec Česká Ves, IDDS: dy5aqbf 
5. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
7. Jaroslav Gonsior, Masarykovo nám. č.p. 167/1, 790 01  Jeseník 1 
8. Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník, IDDS: 49kaiq3 
9. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 
10. Český inkasní kapitál, a.s., IDDS: rqrdj84 
11. O.K.V. Leasing, s.r.o., IDDS: 2p3q9hn 
12. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
14. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
15. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn 
16. Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqch9m 
17. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
  
Dotčené orgány: 
18. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-vodoprávní úřad, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
19. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany přírody, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
20. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
21. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-odpadové hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
22. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany ovzduší, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
23. Obecní úřad Česká Ves, IDDS: dy5aqbf 
24. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště Jeseník, 
IDDS: qiabfmf 
25. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk 
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