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Žadatel:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 81/2022
doručováno veřejnou vyhláškou
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle § 84 až 90 stavebního zákona, ve vazbě na 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 výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"), kterou dne 13.04.2022 podala
T-Mobile Czech Republic a.s., zast. Mgr. Petrem Josefim, IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1,
Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414,
kterou zastupuje Centralis s.r.o., zast. Ing. Luborem Sýkorou, IČO 28460715, Jívanská 1855/22,
Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913,
která zmocnila ZLINPROJEKT a.s. zast. Ing. Přemyslem Zlobickým, IČO 25519662,
Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín 4
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Schvaluje podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

záměr umístění stavby
FIS_FTTH_CZ_3202_79002_20092_Přerov_lokalita_4
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 71/2 (ostatní plocha), parc. č. 75/1 (ostatní plocha), parc. č.
821/1 (ostatní plocha), parc. č. 821/2 (ostatní plocha), parc. č. 822 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 905/2 (ostatní plocha), parc. č. 1019/1 (ostatní plocha), parc. č. 1019/12 (ostatní plocha),
parc. č. 1019/14 (ostatní plocha), parc. č. 1019/27 (ostatní plocha), parc. č. 1032/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1032/10 (ostatní plocha), parc. č. 1035/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1036/6
(ostatní plocha), parc. č. 1037/1 (ostatní plocha), parc. č. 1239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
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1961/1 (ostatní plocha), parc. č. 1981/1 (ostatní plocha), parc. č. 1981/35 (ostatní plocha), parc. č.
1981/36 (ostatní plocha), parc. č. 1981/37 (ostatní plocha), parc. č. 1981/40 (ostatní plocha), parc. č.
1981/41 (ostatní plocha), parc. č. 1981/42 (ostatní plocha), parc. č. 1981/43 (ostatní plocha), parc. č.
1981/44 (ostatní plocha), parc. č. 1981/45 (ostatní plocha), parc. č. 1981/46 (ostatní plocha), parc. č.
1981/47 (ostatní plocha), parc. č. 1981/48 (ostatní plocha), parc. č. 1981/90 (ostatní plocha), parc. č.
2152/1 (ostatní plocha), parc. č. 2153/5 (ostatní plocha), parc. č. 2153/8 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 2155/1 (ostatní plocha), parc. č. 2161 (ostatní plocha), parc. č. 2162/2 (zahrada),
parc. č. 2164 (ostatní plocha), parc. č. 2185/2 (ostatní plocha), parc. č. 2211 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 2425/6 (ostatní plocha), parc. č. 2883/26 (ostatní plocha), parc. č. 2883/27 (ostatní
plocha), parc. č. 2883/28 (ostatní plocha), parc. č. 2883/43 (ostatní plocha), parc. č. 4928 (ostatní
plocha), parc. č. 4951/1 (ostatní plocha), parc. č. 4951/8 (ostatní plocha), parc. č. 4963 (ostatní
plocha), parc. č. 4964/4 (ostatní plocha), parc. č. 4964/5 (ostatní plocha), parc. č. 4964/6 (ostatní
plocha), parc. č. 4965/1 (ostatní plocha), parc. č. 4965/5 (ostatní plocha), parc. č. 4966 (ostatní
plocha), parc. č. 4967/1 (ostatní plocha), parc. č. 4967/2 (ostatní plocha), parc. č. 4969/1 (ostatní
plocha), parc. č. 4971/1 (ostatní plocha), parc. č. 4971/3 (ostatní plocha), parc. č. 4972 (ostatní
plocha), parc. č. 4979 (ostatní plocha), parc. č. 4980 (ostatní plocha), parc. č. 4981 (ostatní plocha),
parc. č. 4982 (ostatní plocha), parc. č. 4983/1 (ostatní plocha), parc. č. 4984 (ostatní plocha), parc. č.
4985 (ostatní plocha), parc. č. 4986/1 (ostatní plocha), parc. č. 4988/1 (ostatní plocha), parc. č.
4988/5 (ostatní plocha), parc. č. 4988/6 (ostatní plocha), parc. č. 4988/7 (ostatní plocha), parc. č.
4989 (ostatní plocha), parc. č. 4990 (ostatní plocha), parc. č. 5031 (ostatní plocha), parc. č. 5032
(ostatní plocha), parc. č. 5033 (ostatní plocha), parc. č. 5034 (ostatní plocha), parc. č. 5035/1 (ostatní
plocha), parc. č. 5036/1 (ostatní plocha), parc. č. 5036/2 (ostatní plocha), parc. č. 5036/3 (ostatní
plocha), parc. č. 5037 (ostatní plocha), parc. č. 5040 (ostatní plocha), parc. č. 5042/3 (ostatní
plocha), parc. č. 5070/1 (ostatní plocha), parc. č. 5083/1 (ostatní plocha), parc. č. 5307/84 (ostatní
plocha), parc. č. 5307/90 (ostatní plocha), parc. č. 5307/98 (ostatní plocha), parc. č. 5307/100 (ostatní
plocha), parc. č. 5307/562 (ostatní plocha), parc. č. 5307/563 (ostatní plocha), parc. č. 5307/567
(ostatní plocha), parc. č. 5307/569 (ostatní plocha), parc. č. 5307/571 (ostatní plocha), parc. č.
5307/572 (ostatní plocha), parc. č. 5307/573 (ostatní plocha), parc. č. 5307/574 (ostatní plocha), parc.
č. 5307/577 (ostatní plocha), parc. č. 5307/578 (ostatní plocha), parc. č. 6868/17 (ostatní plocha),
parc. č. 7289/14 (ostatní plocha), parc. č. 7289/43 (ostatní plocha), parc. č. 7289/51 (ostatní plocha),
parc. č. 7289/52 (ostatní plocha) v katastrálním území Přerov.
Stavba obsahuje:
Jedná se o připojení objektů na ulici:
tř. 17.listopadu, Svisle, bří Hovůrkových, R. Stokláskové, Šířava, Jasínkova, Interbrigadistů, Tománkova,
Sušilova, Jungmannova, nám. Svobody, Čechova, Gen. Štefánika, Ztracená, Denisova, nám. Fr. Rasche,
Nádražní, Kramářova, Havlíčkova, Tovární, Husova, Škodova, Kojetínská, Komenského, Wurmova,
Kainarova, Smetanova, Jaselská.
Navrhovaná trasa je rozdělena a na páteřní trasu a 388 ks přípojek.
Nově projektovaná stavba je napojena ze stávajícího centrálního bodu umístěného v objektu
Sokolská 2780/7 Přerov, ze kterého je předpřipravena HDPE trubka, která byla řešena v přecházejících
projektových dokumentacích. Lokalita řešena v této dokumentaci je součástí plošné kabelizace města
Přerova a tvoří zároveň napojovací bod pro související lokality.
Nadzemní část stavby
Technologie výstavby vyžaduje umístit pro dané části lokality plastové sloupkové optické rozváděče
PODB (Pasivní Optický distribuční bod) ORU 3 (1 600x550x350), které budou umístěny na dostupném
veřejném prostranství. Z těchto rozváděčů budou napojeny jednotlivé bytové domy, vybrané objekty a
optické rozváděče SNM M 48S SIS (1 348x265x267) pro rodinné domy. Optický rozvaděč PODB je
uvažován na přibližně 200-260 účastnických zásuvek. Rozvaděč se umísťuje na podzemní základnu.
Podzemní část stavby
Trasy výkopů budou vedeny převážně v travnatých pozemcích, případně v chodnících a zpevněných
plochách. Do výkopu budou položeny nové ochranné HDPE trubky pro optický kabel. Podzemní část
stavby bude obsahovat svazky mikrotrubiček o rozměrech 12/8 mm a 7/4 mm. V trase budou umístěny
sloupkové optické rozváděče. HDPE trubky budou ve výkopu uloženy ve většině případů do pískového
lože, nad kterým bude uložena krycí deska a výstražná folie, nebo do ochranných trubek a výstražná folie.
Pod komunikacemi, vjezdy a zpevněnými plochami budou provedeny převážně protlaky, případně
překopy po půlkách a HDPE trubky budou uloženy do chráničky.
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Pozn.
Přípojky v počtu 388 ks nejsou součástí žádosti, jelikož dle § 2i zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve
znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona
nevyžadují přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
Grafická příloha bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona předána žadateli po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení,
vedení a potrubí. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení, konkrétně dodržení nejmenších dovolených vzdáleností při souběhu a
křížení podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí. Stávající krytí musí být zachováno, popř. může
být změněno pouze v rozsahu schváleném příslušným vlastníkem (správcem) dotčené sítě technické
infrastruktury.
3. Nad trasou vedení technické infrastruktury nebudou umisťovány stavby ani jiná zařízení s pevným
základem.
4. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí
technické infrastruktury a s tímto vytýčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni
pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno
za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví
konkrétní podmínky jejich ochrany. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo
příslušný protokol. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i
třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po
dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vytyčenou trasou vedení a
v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky a zařízení staveniště, pojezd těžké
techniky a zákaz činnosti, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného vedení.
5. V dostatečném časovém předstihu stavebník prokazatelně uvědomí vlastníky (správce) sítí technické
infrastruktury o zahájení stavebních prací na povolené stavbě.
6. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být tato
prověřena za dozoru příslušných správců.
7. Zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručním způsobem.
8. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke
kontrole před záhozem výkopu.
9. Po dokončení stavebních prací bude provedeno protokolární předání veškerých stavbou dotčených sítí
technické infrastruktury příslušným vlastníkům (správcům) k ověření jejich správné funkce.
10. Podmínky č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí neupravují a neruší požadavky na ochranu sítí technického
vybavení a na provádění staveb a jiných činností v ochranných pásmech sítí technického vybavení
stanovených v platných právních předpisech, zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, a v zákoně
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v úplném znění.
11. Ve smyslu stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se v zájmovém území nachází energetické
zařízení (zemní kabelové vedení VN 22kV a NN 0,4kV, el. Stanice 22/0,4kV) v majetku ČEZ
Distribuce, a. s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon), v platném znění; tato stávající zařízení budou respektována při dodržení
podmínek č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí, podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech
podzemních vedení a elektrických stanic, a rovněž budou dodrženy tyto požadavky:
- Vzdálenost mezi nově navrženou optickou sítí vč. přípojek k RD a samostatně stojícími
pojistkovými kabelovými skříněmi NN bude minimálně 0,5 metru.
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- Při souběhu a křížení budou použity protipožární přepážky a především dodržena norma
ČSN 73 6005
- Při souběhu optického vedení příp. přípojek k RD s kabelovým vedením není možné umísťovat
toto optické vedení nad kabelové vedení.
- Optické „boxy" musí být umístěny min. 0,5 metru od pláště zemního kabelového vedení NN a
min. 0,8 metru od pláště zemního kabelového vedení VN.
- Bude respektováno ochranného pásma kioskové / zděné elektrické stanice, které dle zákona č.
458/2000 Sb. §46 činí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.
- Zemní kabely VN a NN, které budou odkopány, budou opět uloženy do pískového lože dle
platných norem (postupné zhutnění pod kabelami, min. 10 cm pískového lože pod kabely, min.
15 cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie)
- S kabely VN a NN se nesmí manipulovat pod napětím, především pak s kabelem vysokého
napětí. Pro bezpečnou práci okolo těchto kabelů, bude požádáno o vypnutí a na pracovišti bude
osoba s vyhláškou 50/1978, par. §7.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části
podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od
vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není
větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude
možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického
zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp, v ochranném pásmu bude
dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně
označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, a.s, a pracovníků
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., bude toto bezodkladně
nahlášeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
12. Při provádění prací budou dotčena plynárenská zařízení ve správě GasNet služby, s.r.o. (STL
plynovod a přípojky, NTL plynovod a přípojky, regulační stanice plynu-RS). Stavebník je povinen
v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a splnit podmínky pro provádění stavebních prací, zejména dodržením podmínek č. 2-9
výroku tohoto rozhodnutí, všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti a tyto požadavky:
- Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a požárně
bezpečnostní pásmo 5 m od půdorysu objektu všemi směry. Ochranné pásmo kabelových
přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného
plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
- Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů bude uložení kabelů v místě narušení ochranného
pásma trasy kabelu NN do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí.
Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do
chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu
s ČSN 73 6005
- Do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu
(zemnící pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou
a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.
- Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu
ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.
- V ochranném a požárně bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě nebudou
umisťovány žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), nebudou parkovat automobily
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a stavební mechanizmy. Nebude skladován žádný stavební materiál. Činnost bude omezena na
nejnutnější dobu pohybu osob, stavební mechanizace atd.
- Stavební záměr bude situován min. 4 m od objektu RS a současně mimo oplocení areál RS.
- Během stavby i po jejím dokončení budou dodržována příslušná omezení požárně bezpečnostního
pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu RS všemi
směry.
- Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový
a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
- Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nebude poškozena příjezdová komunikace k RS,
oplocení a statika objektu. Po ukončení stavby v oblasti bude uveden stávající okolní terén a
zejména místní komunikace do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový
příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
- V zájmovém území je plánovaná rekonstrukce plynovodu. Bude provedena koordinace obou
staveb
13. Na základě vyjádření společnosti CETIN a.s., dojde při realizaci povolované stavby ke střetu
s vedeními sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“); z tohoto důvodu budou dodrženy
podmínky č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí, Všeobecné podmínky ochrany SEK a dále tyto
podmínky:
- Bude dodržena příslušná norma pro křížení obou sítí. Křížení kabelů tel. sítě a FTTH musí být
provedeno v chráničce s tím, že trasa FTTH bude uložena pod vedením CETINu. Do společné
trasy k tel. síti nesmí být umístěny žádné zemnící prvky. Musí být dodržena souběžná vzdálenost
obou sítí nejméně 0,1 m od od kraje trasy CETINu. V místech, kde budou usazovány sloupy pro
FTTH požadujeme tyto sloupy usadit tak, aby byly min. 0,7 m od trasy SEK.
14. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá
opatření, aby nedošlo k poškození vodárenského zařízení (dále jen "zařízení") ve správě Vodovodů a
kanalizací Přerov a.s. a splnit podmínky pro provádění stavebních prací, zejména:
- Přesnou polohu domovních přípojek je nutno upřesnit na místě stavby s jednotlivými uživateli
přípojek.
- Trasa SEK, umístění optických rozváděčů a ieiich rozteče jsou voleny dle místních podmínek
v závislosti na poloze stávajících inž. sítí a ieiich ochranných pásem případně podmínek
plynoucích z ČSN 73 6005 (prostorová norma). SEK a optické rozváděče budou umístěny dle
skutečnosti na základě vytyčených inženýrských síti. V případě umístěni optického rozvaděče v
blízkosti vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu bude vnější líc základu optického
rozváděče umístěn min. 1,0 m od vnějšího líce potrubí vodovodu a 1,5 m od vnějšího líce potrubí
kanalizace a založen takovým způsobem, aby nedošlo v případě poruchy na vodovodu nebo
kanalizaci k jeho poškození.
- Polohu vodovodu a kanalizace a objektů na nich umístěných nechá investor před zahájením
stavebních prací řádně vytyčit a vyznačit v terénu. Vytýčení zajistí na základě objednávky
příslušný pracovník provozu - vodovodů a kanalizací. Součástí protokolu pro vytyčení polohy je
oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského a kanalizačního zařízení plynoucí ze
zákona odst. 5 §23 zákona č. 274/2001 Sb.
- Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození zařízení. Bude provedeno
zabezpečení a ochrana stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodovodních a kanalizačních zařízení a jejich
příslušenství provede pouze ručně.
- Vedení a části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu a
kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V místě dotčení zařízení bude provedena kopaná sonda, která
prokáže bezchybný průběh prováděné stavby. Pokud bude takovéto křížení provedeno bez
vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení v místě křížení
kopanou sondou nebo kamerovým monitoringem a prokázat, že nedošlo k poškození zařízení.
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nebude bez souhlasu správce vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce
nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jejich
příslušenství.
- V plochách nově upravených komunikací a terénu předepíše investor v dalším stupni projektové
dokumentace vyrovnání poklopů vodárenských zařízeni do nivelety nových povrchů. Poklopy
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vodárenských armatur budou uloženy na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení.
Stavební činností nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí. Krytí
vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2
m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m. Výšku hydrantů
bude přizpůsobena pomocí přírubových tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant,
délku zemních šoupátkových a ventilových souprav bude upravena podle skutečného krytí
potrubí. Poklopy armatur budou osazeny na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení
(ve zpevněných plochách s maximální tolerancí ± 5mm).
- Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení vyzve investor
nebo smluvní dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověřeni dodržení
podmínek činnosti v ochranném pásmu.
- Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s
k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských
a kanalizačních zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, jehož
součástí bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma
zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bvp (Balt po vyrovnání) a v
grafickém formátu DGN.
Na základě vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o., dojde při realizaci povolované stavby ke střetu
s podzemním komunikačním vedením a zařízením elektronické komunikační sítě (dále je SEK);
z tohoto důvodu budou dodrženy podmínky č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí, obecné podmínky a
dále tyto podmínky:
- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předložena Nej.cz s.r.o k odsouhlasení.
Na základě vyjádření společnosti Veolia Energie ČR, a.s., dojde při realizaci povolované stavby
k dotčení zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s. (nadzemní vedení tepelných sítí a podzemní
vedení tepelných sítí a ostatní sítě); z tohoto důvodu budou dodrženy podmínky č. 2-9 výroku tohoto
rozhodnutí a dále tyto podmínky:
- V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost
oznámit společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a to i případě, že zařízení je bez viditelného úniku
média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
Na základě vyjádření společnosti Technické služby města Přerova s.r.o., dojde při realizaci
povolované stavby ke střetu s kabelovým vedením veřejného osvětlení; z tohoto důvodu budou
dodrženy podmínky č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí a dále tyto podmínky:
- Před započetím výkopových prací je nutné požádat TSMPr, s.r.o o vytyčení kabelu veřejného
osvětlení.
- Po celou dobu stavby zajistit příjezd svozových vozů ke stanovištím odpadových nádob, případně
zajistit spolupráci s majiteli nebo uživateli objektů možnost odvozu komunálního odpadu.
- Na základě vyjádření společnosti Teplo Přerov, a.s., dojde při realizaci povolované stavby ke
křížení ev. k souběhu s tepelnými sítěmi v majetku Teplo Přerov, a.s.; z tohoto důvodu budou
dodrženy podmínky č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí.
Ve smyslu stanoviska společnosti ČD-Telematika a.s., se v zájmovém území nachází prostředky sítí
elektronických komunikací v majetku ČD-Telematika a.s., a Správy železnic s.o., které je chráněno
ochranným pásmem podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikací, v platném
znění; tato stávající zařízení budou respektována při dodržení podmínek č. 2-9 výroku tohoto
rozhodnutí, dodržení všeobecných podmínek pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení
ve vlastnictví ČD-Telematika a.s. a všeobecných podmínek pro provádění prací v ochranných
pásmech silnoproudých a sdělovacích kabelů, nadzemního vedení a energetických zařízení ve správě
a majetku Správy železnic, státní organizace, které jsou nedílnou součástí vydaných stanovisek pro
tuto stavbu.
Na základě vyjádření Krajského ředitelství policie České republiky dojde při realizaci povolované
stavby k dotčení optického vedení v majetku Ministerstva vnitra ČR; z tohoto důvodu budou
dodrženy podmínky č. 2-9 výroku tohoto rozhodnutí.
Na základě závazného stanoviska Drážního úřadu budou splněny následující podmínky:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s drážním úřadem
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy
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21. Výše uvedená stavba zasahuje do rekonstrukce chodníku v ul. Kojetínská v Přerově. Realizace
záměru je nutné koordinovat, v případě, že výše uvedený záměr bude předcházet rekonstrukci
chodníku, je vhodné umístit uložení trasy s krytím 0,60m, jelikož rekonstrukce bude prováděna do
hloubky 0,54 m.
22. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném
rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
23. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
24. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy
budou stavbou dotčeny.
25. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození
sousedních staveb a pozemků.
26. Investor bude při přípravě a realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby
27. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné
zabezpečení výkopů proti pádu osob.
28. Po skončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě. Stavba nebude prováděna v noční době
(§ 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).
29. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro
navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156
stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve
znění pozdějších předpisů.
30. Stavebník je při provádění stavby povinen zejména:
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu
b) zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie
c) umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit
d) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby
31. V souladu s § 2i odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, k užívání stavby
infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační
rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby
příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti
ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
32. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek
nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou
průběžně čištěny. Těleso silnice, komunikace, nesmí být užíváno pro umísťování, skládání a
nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě silnice, komunikace, nebudou-li
neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot apod.)
33. Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí stanovuje následující
podmínky pro stavbu:
a) Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83
9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelzeli ze závažných důvodů dodržet, stromy budou mít v místě stavby kmeny opatřené
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokých nejméně 2 m. V kořenovém prostoru (kruhová
plocha okolo kmene rovnající se 4násobku obvodu kmene, nejméně však 2,5 m) nebudou výkopy
prováděny klasickým způsobem. Výkop v blízkosti dřevin musí být proveden bezvýkopovou
technologii (protlakem), případně zásadně ručně s provlečením kabelu mezi kořeny, tak aby se
předešlo poraněním kořenů, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a
místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším 2 cm je třeba ošetřit růstovými stimulátory,
o průměru větším 2 cm prostředky pro ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před
vysycháním a působením mrazu. Sítě v kořenovém systému budou pokládány spodem pod
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kořeny (protlakem) s využitím chráničky nebo provlečením bez porušení kořenů o průměru nad
2 cm. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé
provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
b) Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích
oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR
v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor
archeologie, Horní nám. 25, Olomouc.
c) Na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, Odbor
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní
úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí splňovat
náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
34. Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona povinnost zpracování
dokumentace pro provádění stavby, která musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle § 103
odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby dopravní policie, tř.
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 771 36 Olomouc 9
Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:
Dne 13.04.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 13.04.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
07.06.2022.
Stavební úřad oznámil dne 21.06.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Dne 06.07.2022 bylo doručeno oznámení o zahájení řízení poslednímu z účastníků řízení.
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,
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že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.
Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 25.07.2022 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a
účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí.
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.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem města
Přerova. Navržená stavba se podle územního plánu nachází ve stávajících plochách BB - bydlení bytové § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
OP – Polyfunkční komplexy vybavenosti - § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, UD - veřejně přístupná prostranství pro dopravu a UZ veřejně přístupná prostranství pro městskou zeleň - § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, S - Plochy smíšené obytné § 8 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dle
ustanovení § 4 vyhlášky č. 501/2006/Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, tyto plochy zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Pozemky
staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, splňuje-li podmínky podle § 20
odst.4 a 5. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou
pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m². Součástí plochy bydlení mohou
být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Dle ustanovení
§ 6 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej,
tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Dle ustanovení § 7 vyhlášky č.501/2006 Sb.,
o obecných technických požadavcích na využívání území, plochy veřejných prostranství zahrnují
zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo
smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství
o výměře nejméně 1000 m², do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Dle ustanovení § 8
vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, plochy smíšené
obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky
občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují
kvalitu prostředí souvislého území, např. nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, ve všech dotčených plochách, není navrhovaný záměr (tzn. navržené úseky v nových trasách)
nepřípustnou stavbou a způsobem využití ploch dle územního plánu, neboť v těchto plochách jsou
zahrnuté (popř. podmíněně) i pozemky související technické infrastruktury.
Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, neboť se jedná o stavbu, kterou lze provést
bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území
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uvedenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., v platném znění, a dále s obecnými technickými požadavky na
výstavbu, uvedenými ve vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Povolovaná stavba je stavbou sítě technické infrastruktury a je napojena na stávající vedení.
Umístění povolované stavby splňuje požadavky životního prostředí, ochrany povrchových a podzemních
vod, požární ochrany, bezpečnosti, a na zachování kvality prostředí.
Stavba je navržena a povolena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a
aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární
bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana
proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie, čemuž odpovídají výrobky, materiály a konstrukce
navržené a použité pro tuto stavbu.
Stavba je navržena v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů, popřípadě byly
v tomto rozhodnutí stanoveny podmínky, kterými bude prokázáno splnění požadavků dotčených orgánů.
Rozpory řešeny nebyly. Stavba je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení. Připomínky nebyly vzneseny.
Stavební úřad dále ověřil zejména zda:
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, předložená projektová
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí obsahuje tyto části:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokladovou část
Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Projektová dokumentace obsahuje části A-D a dokladovou část. Rozsah a obsah jednotlivých částí je
přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití,
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že předložená projektová
dokumentace stavby je zpracovaná podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění, oprávněnou autorizovanou osobou, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu.
Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčené orgány
v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či projektové dokumentace.
Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby a na základě předložené dokumentace a
zejména závazných stanovisek dotčených orgánů a dospěl k závěru, že účinky budoucího užívání stavby
včetně imisí nebudou překračovat míru přiměřenou místním poměrům a ani podstatně neomezí obvyklé
užívání sousedních pozemků či staveb.
Stanoviska sdělili:
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 26.05.2022 pod zn. 001126143051
- Telco Pro Services, a.s. stanovisko ze dne 23.02.2022 pod zn. 22/0070
- CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 14.03.2022 pod č.j. 555556/22
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 04.05.2022 pod zn. 5002558823
- Nej.cz s.r.o. – vyjádření ze dne 16.03.2022 č.j. VYJNEJ-2022-02525-06
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření ze dne 21.02.2022 pod č.2022/425/PVP/521/PZ-S5
- Technické služby města Přerova, s.r.o. – vyjádření ze dne 13.04.2022
- Veolia Energie ČR, a.s. – vyjádření ze dne 30.05.2022 pod č.j.RSTM/20220502-004/UZ
- Teplo Přerov, a.s. – vyjádření ze dne 23.03.2022 pod zn. 100/22/Mat
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 16.05.2022 pod č.j. 1202210326
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 25.02.2022 pod zn. 220218-1311393541
- Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru – souhlasné závazné stanovisko ze dne 09.03.2022 pod spis.zn. 126482/20227460-OÚZ-BR
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Správa železnic, s.o. – souhrnné stanovisko ze dne 07.04.2022 pod zn.12683/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS
a vyjádření ze dne 09.03.2022 pod ev.č. 279/2022-SEE
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 16.03.2022 pod zn. 71/2022-52210/RSD/Ba
Drážní úřad, územní odbor Olomouc – závazné stanovisko ze dne 06.06.2022 pod spis.zn. MOSOO0845/22-2/Bt
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – koordinované závazné
stanovisko ze dne 16.06.2022 spis. zn. MMPr/085969/2022/STAV/ZP/Ča
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne
14.03.2022 pod č.j. KUOK29795/2022
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor správy majetku – vyjádření ze dne 02.03.2022
pod č.j. KRPM-2772-22/ČJ-2022-1400MN
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií –
vyjádření ze dne 22.02.2022 pod č.j. KRPM-2772-13/ČJ-2022-1400MN
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov – vyjádření ze dne
24.02.2022 pod č.j. KRPM-26458-2/ČJ-2022-140806

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V rozhodnutí neuvedené
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly již zapracovány do předložené projektové
dokumentace stavby.
Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí a na která toto rozhodnutí
navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. Tímto rozhodnutím se nemění
platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto
rozhodnutím povolovanou stavbu.
Předložená projektová dokumentace stavby zohledňuje požadavky účastníků stavebního řízení, zejména
vlastníků či správců inženýrských sítí. Požadavky, které nebyly do projektové dokumentace zapracovány,
stavební úřad posoudil a ty opodstatněné uvedl v podmínkách tohoto rozhodnutí. Další požadavky nebyly
zohledněny, jelikož stavba se nachází pouze v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí.
Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených
předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí
podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a
těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle
příslušných právních předpisů.
Jelikož je žadatel dle osvědčení č. 310 Českého telekomunikačního úřadu držitelem oprávnění podle § 79
a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, které ho opravňuje
zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm nadzemní nebo podzemní komunikační vedení
veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jedná o
stavbu v souladu s ustanovením § 184a odst. 3 stavebního zákona (tzn., že pro získání potřebných práv
k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem) a z tohoto
důvodu nebyly doloženy souhlasy k umístění stavebního záměru vlastníků pozemků, k nimž žadatel nemá
vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo
stavbě.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické
infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně
sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem
provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost
jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných
věcných právech, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy
k povolované stavbě):
Statutární město Přerov, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Stavební bytové družstvo Přerov, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Teplo Přerov a.s., ČEZ
Distribuce, a. s., ČD - Telematika a.s., Nej.cz s.r.o., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., České dráhy, a.s., Veolia
Energie ČR, a.s., Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Správa železnic, státní organizace, Policie
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ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby dopravní policie, Technické služby
města Přerova, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 65, 73, 75/9, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/20, 75/24, 75/26, 84, 98, 99, 100, 778, 779,
780/1, 780/2, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790/1, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
804, 805/1, 806/1, 807/3, 810, 815/1, 816, 818, 820/1, 820/2, 820/4, 823/3, 824, 825, 826, 827,
829/18, 829/19, 829/24, 832, 833, 834, 843, 844, 847, 848, 851, 852, 853, 856, 857, 860, 864, 865,
868, 869, 872, 873, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 887, 888, 889, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 892/1,
893, 894/6, 894/7, 894/9, 898/1, 898/4, 899/1, 902, 903, 906, 907/1, 908/1, 911/1, 911/2, 912, 913,
914, 915, 916, 917, 918, 919, 1019/2, 1019/4, 1019/5, 1032/4, 1032/7, 1032/9, 1032/14, 1033/1,
1035/1, 1036/5, 1036/7, 1036/9, 1036/11, 1036/14, 1037/3, 1037/5, 1037/6, 1037/8, 1146/1, 1147,
1148, 1151/1, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167,
1168, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187,
1189, 1190/1, 1190/2, 1192, 1193/15, 1194, 1197, 1198, 1201, 1202, 1204/1, 1205, 1206, 1207,
1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1219, 1220, 1223, 1226, 1227, 1228/1, 1229, 1230,
1233/3, 1234, 1235, 1236/2, 1236/3, 1236/8, 1238, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1250,
1251, 1252/1, 1254, 1255, 1257, 1270, 1271, 1272, 1278, 1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/2, 1281,
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1289, 1290, 1293, 1294/1, 1294/2, 1297, 1298, 1301, 1302,
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1313, 1314, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324/1, 1325,
1327, 1328, 1331, 1332, 1335, 1336, 1338, 1822, 1823, 1826, 1827, 1829, 1832, 1833, 1836, 1837,
1842, 1843, 1846, 1847, 1850, 1851, 1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1912/3, 1914/1, 1961/3,
1981/2, 1981/4, 1981/6, 1981/8, 1981/10, 1981/12, 1981/13, 1981/16, 1981/17, 1981/19, 1981/22,
1981/23, 1981/24, 1981/26, 1981/27, 1981/29, 1981/30, 1981/33, 1981/34, 1981/39, 1981/49,
1981/50, 1981/82, 1981/83, 1981/84, 1981/85, 1981/86, 1981/87, 1981/88, 1981/89, 1981/91,
1981/93, 1981/98, 1981/106, 2015, 2016, 2017, 2018/1, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026,
2027, 2030, 2031, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2051/9, 2052, 2055, 2056,
2060/1, 2061, 2063, 2067, 2068, 2070, 2073, 2074, 2077, 2078, 2081, 2082, 2085, 2086, 2089/1,
2090, 2093, 2094/1, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2107, 2108, 2111, 2112, 2115, 2116, 2119,
2120, 2123, 2124, 2125/1, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131, 2132, 2133, 2136, 2137, 2138, 2139, 2142,
2143, 2145, 2146, 2147, 2150, 2151, 2152/2, 2152/4, 2153/2, 2153/6, 2153/7, 2153/15, 2155/2,
2155/3, 2155/4, 2155/5, 2155/6, 2155/7, 2155/8, 2155/9, 2155/10, 2155/11, 2155/21, 2155/34,
2155/35, 2159, 2162/1, 2163, 2165, 2166/3, 2166/4, 2185/1, 2202/1, 2205/3, 2207, 2240/1, 2240/3,
2241/1, 2242, 2265/1, 2883/29, 2883/30, 2883/31, 2883/33, 2883/35, 2883/37, 2883/39, 2883/41,
2883/44, 2883/45, 2883/93, 2883/156, 2883/241, 4961/3, 4962, 4967/21, 4971/2, 4983/2, 4988/4,
4988/10, 5035/2, 5043, 5083/2, 5307/27, 5307/62, 5307/64, 5307/65, 5307/66, 5307/68, 5307/70,
5307/71, 5307/73, 5307/75, 5307/76, 5307/77, 5307/79, 5307/80, 5307/81, 5307/82, 5307/83,
5307/89, 5307/288, 5307/291, 5307/293, 5307/294, 5307/297, 5307/401, 5307/480, 5307/481,
5307/482, 5307/484, 5307/507, 5307/508, 5307/559, 5307/560, 5307/561, 5307/565, 5307/566,
5307/570, 5307/575, 5307/576, 5307/588, 5307/590, 5307/641, 5307/642, 5307/643, 5307/644,
5307/645, 5307/646, 6868/64, 6868/83, 6868/163, 6963, 7165, 7289/44, 7289/45, 7299
v katastrálním území Přerov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Přerov I-Město č.p. 446, č.p. 162, č.p. 2894, č.p. 334, č.p. 1000, č.p. 704, č.p. 718, č.p. 624, č.p.
2301, č.p. 691, č.p. 385, č.p. 2957, č.p. 383, č.p. 1471, č.p. 669, č.p. 1855, č.p. 910, č.p. 382, č.p.
381, č.p. 764, č.p. 2237, č.p. 2309, č.p. 2288, č.p. 2238, č.p. 2258, č.p. 2259, č.p. 692, č.p. 693, č.p.
694, č.p. 771, č.p. 701, č.p. 701, č.p. 1082, č.p. 380, č.p. 379, č.p. 654, č.p. 653, č.p. 3490, č.p. 377,
č.p. 1322, č.p. 1321, č.p. 1289, č.p. 1288, č.p. 1287, č.p. 1159, č.p. 1160, č.p. 1161, č.p. 1162, č.p.
1164, č.p. 1238, č.p. 1239, č.p. 1240, č.p. 1241, č.p. 1242, č.p. 1243, č.p. 1316, č.p. 1173, č.p. 1184,
č.p. 106, č.p. 3379, č.p. 1172, č.p. 1171, č.p. 1214, č.p. 1213, č.p. 1213, č.p. 1211, č.p. 1461, č.p.
2846, č.p. 1183, č.p. 3155, č.p. 1037, č.p. 1097, č.p. 2250, č.p. 608, č.p. 632, č.p. 630, č.p. 633, č.p.
740, č.p. 741, č.p. 1696, č.p. 1697, č.p. 1605, č.p. 1625, č.p. 337, č.p. 474, č.p. 340, č.p. 1136, č.p.
1011, č.p. 1189, č.p. 1683, č.p. 812, č.p. 1204, č.p. 2810, č.p. 455, č.p. 2200, č.p. 2148, č.p. 2147,
č.p. 2146, č.p. 2145, č.p. 2144, č.p. 2143, č.p. 1949, č.p. 1903, č.p. 1875, č.p. 1874, č.p. 1943, č.p.
1948, č.p. 1991, č.p. 1992, č.p. 2041, č.p. 3136, č.p. 1030, č.p. 1031, č.p. 1060, č.p. 1090, č.p. 1091,
č.p. 1092, č.p. 1110, č.p. 1111, č.p. 1112, č.p. 1113, č.p. 1114, č.p. 1140, č.p. 1005, č.p. 997, č.p.
998, č.p. 3216, č.p. 444, č.p. 3216, č.p. 946, č.p. 947, č.p. 948, č.p. 949, č.p. 950, č.p. 951, č.p. 969,
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č.p. 970, č.p. 3402, č.p. 1282, č.p. 1283, č.p. 1284, č.p. 1285, č.p. 1286, č.p. 1317, č.p. 1318, č.p.
1393, č.p. 1394, č.p. 1395, č.p. 1396, č.p. 97, č.p. 1821, č.p. 2016, č.p. 2017, č.p. 2007, č.p. 1121,
č.p. 1967, č.p. 1969, č.p. 2831, č.p. 1941, č.p. 1784, č.p. 1655, č.p. 1669, č.p. 1617, č.p. 800, č.p.
884, č.p. 968, č.p. 883, č.p. 1971, č.p. 1970, č.p. 375, č.p. 1052, č.p. 760, č.p. 3294, č.p. 1976, č.p.
1975, č.p. 1974, č.p. 1973, č.p. 1972, č.p. 1463, č.p. 1569, č.p. 1409, č.p. 726, č.p. 725, č.p. 1138,
č.p. 1149, č.p. 1099, č.p. 1168, č.p. 1024, č.p. 1025, č.p. 1187, č.p. 877, č.p. 908, č.p. 104, č.p. 977,
č.p. 2383, č.p. 2233, č.p. 1602, č.p. 1424, č.p. 1423, č.p. 1422, č.p. 1518, č.p. 1517, č.p. 1728, č.p.
1727, č.p. 1726, č.p. 1725, č.p. 1724, č.p. 1694, č.p. 1723, č.p. 1722, č.p. 1713, č.p. 1714, č.p. 1043,
č.p. 1326, č.p. 928, č.p. 934, č.p. 1588, č.p. 815, č.p. 1087, č.p. 767, č.p. 1192, č.p. 766, č.p. 881, č.p.
959, č.p. 863, č.p. 677, č.p. 678, č.p. 346, č.p. 345, č.p. 344, č.p. 2198, č.p. 452, č.p. 324, č.p. 590,
č.p. 232, č.p. 234, č.p. 87, č.p. 1503, č.p. 829, č.p. 160, č.p. 449, č.p. 329, č.p. 3377, č.p. 351, č.p.
3237, č.p. 353, č.p. 357, č.p. 356, č.p. 109, č.p. 250, č.p. 3275, č.p. 806, č.p. 86, č.p. 449, č.p. 2889,
č.p. 3378, č.p. 1814, č.p. 1815, č.p. 1063, č.p. 1064, č.p. 1065, č.p. 1066, č.p. 1227, č.p. 1059, č.p.
1058, č.p. 1057, č.p. 909, č.p. 814, č.p. 1856, č.p. 876, č.p. 1256, č.p. 1255, č.p. 923, č.p. 1549, č.p.
1278, č.p. 1137, č.p. 1115, č.p. 1254, č.p. 1264, č.p. 1361, č.p. 1360, č.p. 1359, č.p. 1237, č.p. 1169,
č.p. 1174, č.p. 2392, č.p. 1836, č.p. 1835, č.p. 1834, č.p. 1472, č.p. 1432, č.p. 1431, č.p. 1430, č.p.
1429, č.p. 1428, č.p. 1427, č.p. 1426, č.p. 656, č.p. 2141, č.p. 1832, č.p. 1751, č.p. 1778, č.p. 1777,
č.p. 1783, č.p. 1654, č.p. 1656, č.p. 1639, č.p. 1279, č.p. 1390, č.p. 1844, č.p. 1938, č.p. 1939, č.p.
1341, č.p. 1281, č.p. 1425, č.p. 1389, č.p. 1313, č.p. 1470, č.p. 1314, č.p. 2214, č.p. 2006, č.p. 1486,
č.p. 1998, č.p. 1963, č.p. 1690, č.p. 1689, č.p. 1692, č.p. 1672, č.p. 1740, č.p. 1775, č.p. 1786, č.p.
387, č.p. 673, č.p. 2803, č.p. 2804, č.p. 1563, č.p. 840, č.p. 724, č.p. 758, č.p. 243, č.p. 670, č.p. 289,
č.p. 3443, č.p. 482, č.p. 294, č.p. 2180, č.p. 327, č.p. 326, č.p. 3309, č.p. 275, č.p. 277, č.p. 279, č.p.
291, č.p. 298, č.p. 785, č.p. 295, č.p. 3310, č.p. 1101, č.p. 2727, č.p. 2725, č.p. 2725, č.p. 2724, č.p.
2722, č.p. 335, č.p. 1366, č.p. 331, č.p. 1586, č.p. 373, č.p. 458, č.p. 458, č.p. 461, č.p. 461, č.p. 133,
č.p. 2725, č.p. 2724, č.p. 2724, č.p. 2722, č.p. 458, č.p. 1366, č.p. 1366, č.p. 331, č.p. 331, č.p. 2725,
č.p. 2724, č.p. 2949, č.p. 3176 a č.p. 3491
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí.
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.
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.
Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona umisťovaná stavba nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

Č.j. MMPr/159607/2022/PR

str. 14

Rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena.
Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru,
ke kterému se rozhodnutí vztahuje.
V souladu s § 2 odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se lhůty pro podání žalob
k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1) tohoto
zákona zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty
obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.

Otisk úředního razítka

Radmila Pospíšilová
referentka oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a
opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu
orgánu, který písemnost vydal!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí
o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou.
V souladu s § 2 odst. 5) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se písemnosti s výjimkou
oznámení o zahájení řízení doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
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.

Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
které je doručováno prostřednictvím zástupce: Centralis s.r.o., IDDS: mucvd6m
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34,
750 11 Přerov I-Město
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Dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a
zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního
prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Olomouc,
IDDS: 6jwhpv6
Ministerstvo obrany ČR, Sekce správy a řízení organizací, Odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Ostatní
ZLINPROJEKT a.s., IDDS: 8ehg6ed

