MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/1804/2022/RM
MEJV/1428/2022
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:

28.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě
na pozemcích v:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3,
150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15,
477/14, 510, 489/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3,
350/1, 122.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Popis stavby:
Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK).
Jedná se o 1. etapu „zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky
Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice
Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude
provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE
trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno
do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN
736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z
hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny
odbočující mikrotrubičkou.
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Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny Po. a St. 07.30 - 11.30 / 12.00 - 17.00 hod., v ostatní dny doporučujeme po telefonické
domluvě).
Upozornění:
Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.
Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1
písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.
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 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při 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
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zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve dnech 27.06.2022
v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin, 28.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 –
13:30 hodin a 29.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin v kanceláři (dveře
číslo 007) Městského úřadu v Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 134,
Javorník. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci (účastníci řízení se mohou v těchto dnech vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. mohou
navrhnout jejich doplnění), nikoliv o další námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín
Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779
00 Olomouc
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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy
Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Sousední pozemky:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st.
36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4,
224/5, 224/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.
Sousední stavby:
k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče,
Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4,
790 01 Jeseník
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/1804/2022/RM
MEJV/1428/2022
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:

28.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě
na pozemcích v:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3,
150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15,
477/14, 510, 489/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3,
350/1, 122.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Popis stavby:
Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK).
Jedná se o 1. etapu „zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky
Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice
Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude
provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE
trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno
do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN
736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z
hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny
odbočující mikrotrubičkou.
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Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny Po. a St. 07.30 - 11.30 / 12.00 - 17.00 hod., v ostatní dny doporučujeme po telefonické
domluvě).
Upozornění:
Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.
Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1
písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.
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 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při 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
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zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve dnech 27.06.2022
v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin, 28.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 –
13:30 hodin a 29.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin v kanceláři (dveře
číslo 007) Městského úřadu v Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 134,
Javorník. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci (účastníci řízení se mohou v těchto dnech vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. mohou
navrhnout jejich doplnění), nikoliv o další námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín
Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779
00 Olomouc
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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy
Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Sousední pozemky:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st.
36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4,
224/5, 224/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.
Sousední stavby:
k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče,
Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4,
790 01 Jeseník
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/1804/2022/RM
MEJV/1428/2022
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:

28.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě
na pozemcích v:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3,
150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15,
477/14, 510, 489/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3,
350/1, 122.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Popis stavby:
Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK).
Jedná se o 1. etapu „zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky
Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice
Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude
provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE
trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno
do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN
736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z
hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny
odbočující mikrotrubičkou.
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Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny Po. a St. 07.30 - 11.30 / 12.00 - 17.00 hod., v ostatní dny doporučujeme po telefonické
domluvě).
Upozornění:
Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.
Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1
písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.
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 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při 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
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zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve dnech 27.06.2022
v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin, 28.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 –
13:30 hodin a 29.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin v kanceláři (dveře
číslo 007) Městského úřadu v Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 134,
Javorník. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci (účastníci řízení se mohou v těchto dnech vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. mohou
navrhnout jejich doplnění), nikoliv o další námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín
Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779
00 Olomouc
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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy
Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Sousední pozemky:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st.
36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4,
224/5, 224/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.
Sousední stavby:
k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče,
Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4,
790 01 Jeseník
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/1804/2022/RM
MEJV/1428/2022
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:

28.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě
na pozemcích v:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3,
150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15,
477/14, 510, 489/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3,
350/1, 122.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Popis stavby:
Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK).
Jedná se o 1. etapu „zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky
Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice
Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude
provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE
trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno
do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN
736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z
hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny
odbočující mikrotrubičkou.
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Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny Po. a St. 07.30 - 11.30 / 12.00 - 17.00 hod., v ostatní dny doporučujeme po telefonické
domluvě).
Upozornění:
Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.
Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1
písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.
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 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při 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
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zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve dnech 27.06.2022
v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin, 28.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 –
13:30 hodin a 29.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin v kanceláři (dveře
číslo 007) Městského úřadu v Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 134,
Javorník. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci (účastníci řízení se mohou v těchto dnech vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. mohou
navrhnout jejich doplnění), nikoliv o další námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín
Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779
00 Olomouc
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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy
Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Sousední pozemky:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st.
36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4,
224/5, 224/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.
Sousední stavby:
k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče,
Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4,
790 01 Jeseník
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/1804/2022/RM
MEJV/1428/2022
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:

28.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě
na pozemcích v:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3,
150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15,
477/14, 510, 489/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3,
350/1, 122.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Popis stavby:
Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK).
Jedná se o 1. etapu „zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky
Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice
Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude
provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE
trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno
do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN
736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z
hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny
odbočující mikrotrubičkou.
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Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny Po. a St. 07.30 - 11.30 / 12.00 - 17.00 hod., v ostatní dny doporučujeme po telefonické
domluvě).
Upozornění:
Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.
Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1
písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.
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 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při 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
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zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve dnech 27.06.2022
v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin, 28.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 –
13:30 hodin a 29.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin v kanceláři (dveře
číslo 007) Městského úřadu v Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 134,
Javorník. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci (účastníci řízení se mohou v těchto dnech vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. mohou
navrhnout jejich doplnění), nikoliv o další námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín
Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779
00 Olomouc
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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy
Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Sousední pozemky:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st.
36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4,
224/5, 224/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.
Sousední stavby:
k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče,
Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4,
790 01 Jeseník
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/1804/2022/RM
MEJV/1428/2022
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:

28.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě
na pozemcích v:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3,
150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15,
477/14, 510, 489/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3,
350/1, 122.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Popis stavby:
Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK).
Jedná se o 1. etapu „zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky
Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice
Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude
provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE
trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno
do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN
736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z
hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny
odbočující mikrotrubičkou.
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Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny Po. a St. 07.30 - 11.30 / 12.00 - 17.00 hod., v ostatní dny doporučujeme po telefonické
domluvě).
Upozornění:
Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.
Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1
písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.
Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění
doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.
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 a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při 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
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zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve dnech 27.06.2022
v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin, 28.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 –
13:30 hodin a 29.06.2022 v době od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30 hodin v kanceláři (dveře
číslo 007) Městského úřadu v Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 134,
Javorník. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci (účastníci řízení se mohou v těchto dnech vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. mohou
navrhnout jejich doplnění), nikoliv o další námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který
zastupuje Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv
BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín
Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779
00 Olomouc
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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy
Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Sousední pozemky:
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st.
36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4,
224/5, 224/2.
k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.
Sousední stavby:
k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče,
Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4,
790 01 Jeseník
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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