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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Svazek obcí údolí Desné,
Desné, IČO 65497074, Družstevní 125, 788 14 Rapotín,
kterou zastupuje SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova 688/26, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel") podal dne 29.08.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
„Elektrizace trati č. 293 Šumperk Kouty nad Desnou, trakční měnírna“
měnírna“
na pozemcích parc. č. 627/4, 643/1, 643/3, 656/5, 656/6, 656/8, 656/9, 656/10, 684/2,
684/4, 684/8, 688/2, 690/2, 695/1, 756/1, 756/6, 756/21, 756/23, 756/24, 756/42,
756/44, 756/45, 756/49, 778, 782/2, 783, 796/1 v katastrálním území Filipová, parc. č. 1983
v katastrálním území Velké Losiny. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- Zřízení celkového napájení nově elektrizované trati Šumperk – Kouty nad Desnou. Celkový
instalovaný výkon trakční měnírny je 3MW. Stavba ( TM) se člení na objekty:
1. Trakční měnírna TM vč. technologie, MŘS velikosti 90,60m2 zastavěné plochy
zastřešená částečně plochou střechou výšky 3,41 m a částečně pultovou střechou výšky
6,30m.
2. Přípojka VN 22 kV – v délce 475 m.
3. Přípojka NN v celkové délce 68 m
4. Komunikace kolem TM vč.napojení sjezdu na komunikaci I/44
5. Oplocení kolem TM – výška oplocení 2,50 m celková délka oplocení 138m
6. Odvodnění – dešťová kanalizace – DN 150mm2 9,50 m a DN 125 mm2 9,0 m
7. Venkovní osvětlení
8. Vedení napájecí,zpětné, dálkové vedení úsekových odpojovačů

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení,
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nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

10. dubna (pátek) 2015 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Loučné nad Desnou. 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 Šumperk, úřední dny: pondělí a středa 8:00 12:00,
12:45 17:00, v ostatní dny po dohodě).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného
ústního jednání na místě:
staveniště, a to na místě viditelném
viditelném z veřejně přístupové cesty
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 620, 627/1, 627/2, 627/3, 643/2, 643/4, 651, 656, 684/3, 684/5, 684/6,
684/7, 688/3, 690/1, 695/2, 696/1, 756/18, 756/19, 756/20, 756/22, 756/31,
756/47, 756/48, 756/51, 756/52, 782/1, 797, 802, p. p. p. 3324, 3391 v katastrálním
území Filipová, parc. č. 1981/3, 1985/1, 1986, 2720/51, 2720/66, 2720/80, 2722/1,
2728/7 v katastrálním území Velké Losiny
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 územního nebo
regulačního plánu, 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.
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ludmila Veselá
referent oddělení územního rozhodování

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
SUDOP BRNO, spol. s r.o., IDDS: tfy5bmb
ostatní hlavní účastníci (dodejky)
Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1
Obecní úřad Loučná nad Desnou, + úřední deska na 15 dní, Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11
Loučná nad Desnou
Obecní úřad Velké Losiny, + úřední deska na 15 dní, Rudé armády č.p. 321, 788 15 Velké Losiny
vedlejší účastníci (dodejky)
Petr Lažek, U Losinky č.p. 590, 788 15 Velké Losiny
Petr Spurný, IDDS: iv33z43
MUDr. Hana Topiarzová, Petrovice u Karviné č.p. 665, 735 72 Petrovice u Karviné
ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6
KARETA s.r.o., IDDS: 83y5crc
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Loučná nad Desnou, IDDS: e8jcfsn
Lesy ČR, s.p., IDDS: e8jcfsn
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy , pracoviště Šumperk, IDDS: e8jcfsn
Obec Loučná nad Desnou, IDDS: jptasa6
Obec Velké Losiny, IDDS: hgabapt
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská č.p. 33, Brno město, 602 00
Brno 2
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Správa silnic Ol. kraje, SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
dotčené správní orgány
AOPK ČR, SCHKO Jeseníky, IDDS: 9ttdyj9
Drážní úřad Olomouc, IDDS: 5mjaatd
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova č.p.
1056/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
MZ ČR, ČILZ Praha, IDDS: pv8aaxd
odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779
00 Olomouc 9
na vědomí
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací správa a stavební správa, IDDS: hjyaavk
NIPI Bezbarierové prostředí, o.p.s, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, Tř.
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc 2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, územní odbor vnější služby
Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova č.p. 2913/8, 787 01 Šumperk 1
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova č.p. 773/1, 779 00
Olomouc 9
archiv
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