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DATUM:

01.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"), kterou dne 30.03.2022 podal
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"), a na základě tohoto posouzení:
I.

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

Umístění stavby na pozemku:
Stavba se nachází na pozemcích parc. č. v :
k.ú. Fojtova Kraš 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 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3, 350/1, 122.
II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od
22.00 do 06.00 hod..
3. S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací budou vlastníci (popř.
uživatelé) dotčených pozemků a staveb informováni o zahájení těchto prací.
5. Při provádění stavebních prací a v průběhu celé stavby bude zajištěn bezproblémový přístup
(vstup i příjezd) k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám.
6. Stavba i okolí stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života uživatelů
dotčených a přilehlých pozemků a staveb.
7. Zhotovitel (dodavatel) může použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku dle stavebního zákona.
8. Stavebník je povinen stavebnímu úřadu ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě,
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby (§ 152 odst. 3 písm. e) stavebního
zákona).
9. Před započetím zemních a stavebních prací investor požádá o vytýčení dotčených sítí jejich
správci (vlastníky) přímo na staveništi, popř. o stanovení podmínek pro práce v blízkosti a pro
práce v ochranných pásmech těchto zařízení.
10. V případě, že by realizace stavby vyžadovala vstupy na sousední pozemky, stavebník požádá
v dostatečném časovém předstihu vlastníky dotčených pozemků o souhlas se vstupem na tyto
pozemky.
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11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vidnava, silniční správní úřad, z rozhodnutí
č.j. Mú V-01/2022/ZU/No ze dne 07.02.2022.
12. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Velká Kraš, silniční správní úřad, z rozhodnutí
č.j. OUVK-0,79/2022 ze dne 18.03.2022.
13. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Jeseník, Odboru Dopravy a silničního hospodářství,
z rozhodnutí zn. MJ/03392/2022/05/ODSH/TOM ze dne 21.01.2022.
14. Budou dodrženy podmínky MěÚ Jeseník, Odbor životního prostředí. Závazné stanovisko č.j.
MJ/05950/2022 ze dne 31.01.2022:
-

-

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním
materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
(např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů) a cementových látek do vodního
toku. Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích
nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných
stavebních prací. Jakýkoliv další zásah do břehů nebo do koryta vodního toku musí být
projednán se správcem vodního toku a s vodoprávním úřadem.
V korytě vodního toku nebude ukládán žádný materiál (stavební materiál, zemina z výkopku,
apod.). Na březích vodního toku nebude skladován lehce odplavitelný stavební materiál,
závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených
průtocích a srážkách nedošlo kjejich splavení do vodního toku.

a za podmínek Povodí Odry, s. p., pod značkou: POD/06392/2021/9232/813.06
ze dne 21. 4. 2021:
Zahájení stavby musí výt v předstihu min. 1 týdne oznámeno našemu VHP v Jeseníku.
- Vyhrazujeme si právo připomínek k provádění prací během výstavby.
- Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy, nebo při úmyslu provést změnu stavby
nebo její část v době realizace, požadujeme v předstihu projednat s VHP Jeseník.
- Veškeré případné škody na majetku Povodí Odry, státní podnik, vzniklé při realizaci, odstraní
investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání a převzetí ukončených prací.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Dotčený pozemek ve správě Povodí Odry, s. p. musí být uveden do nezávadného stavu a po
ukončení stavby protokolárně předán zástupci VHP Jeseník.
- Po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP Jeseník projekt skutečného provedení
stavby včetně geodetického zaměření a výškového uložení.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých
vod a ledů neponese Povodí Odry, s. p. zodpovědnost.
15. Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu. Ze závazného stanoviska č.j. DUCR-5403/22/Vi ze
dne 26.01.2022:
-

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.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná
opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a
provozovatelem dráhy.

16. Budou dodrženy podmínky Správy železnic, státní organizace, ze souhrnného stanoviska č.j.
7642/2021 SŽ OŘ OLC-OPS/ŠeL ze dne 29.042021:
- Pro realizaci stavby v obvodu a v ochranném pásmu dráhy je nutné vydání souhlasu od
Drážního úřadu, oblast Olomouc, sekce stavební, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v
platném znění.
- Investor stavby, která bude nově uložena na pozemku Správy železnic uzavře s OŘ OLC
smlouvu o zřízení služebnosti. V případě, že je služebnost zřizována na základě ust. § 104
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zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů, bude stanovení finanční náhrady za zřízení služebnosti na základě zákona. Cena
služebnosti bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě znaleckého posudku
vypracovaném stranou oprávněnou ze smlouvy. Návrh smlouvy zašleme na požádání v
el.podobě. Kontaktní pracovník pro uzavření smlouvy Ing. Tomáš Nedbal, tel.607061669,
e-mail. nedbal@spravazeleznic.cz.
Před realizací stavby v oblasti žst. Vidnava doide k dotčení ina.Dřípoiek k objektu žst. Vidnava
(vodovodní přípojka, dešťová kanalizace, a přípojka plynu, viz příloha dopisu). Pro vytyčení
inženýrských sítí a technické řešení přípojek k výpravním budovám kontaktujte správce
objektů Správy železnic, Správa pozemních staveb OŘ OLC - Jiří Němec, mob. 724 028 342,
e-mail. Nemecii@spravazeleznic.cz.
Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a na dráze bude oznámen na
OŘ OLC a traťmistrovi Traťového okrsku TO Jeseník p. Vlastimil Buryánek, tel.606744631,
972745482. Bez oznámení o zahájení prací nelze práce v ochranném pásmu dráhv zahájit!
V případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy si SŽDC, vyhrazuje
právo na dočasné zastavení stavebních prací.
Pozemek Správy železnic, p.č. 498/1 v k.ú. Fojtova Kraš bude po realizaci výkopových prací
uveden do původního stavu.
Při realizaci prací nesmí dojít k ohrožení ani k omezení železničního provozu, k dotčení
průjezdného průřezu železniční trati, a to zejména činností a odstavováním stavební
mechanizace v blízkosti železniční trati.
Po ukončení prací požadujeme předat na OŘ OLC dokumentaci skutečného provedení části
staveb v ochranném pásmu dráhy ověřené stavebníkem a to v písemné i digitální podobě
včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

17. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko
údržby Šumperk, z vyjádření pod zn. SSOK-CE 11007/2021 7.12.8/S5 ze dne 30.06.2021:
-

-

-

před vydáním územního souhlasu nutno s naši organizací uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky pod krajskými komunikacemi (návrh
smlouvy zaslán elektronicky),
je nutno požádat MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, o vydání rozhodnutí
na umístění inženýrské sítě do tělesa krajské pozemní komunikace II/457 a III/4539,
souhlasíme s vydáním rozhodnutí na uložení optického kabelu do tělesa komunikací II/457 a
III/4539 při splnění níže uvedených podmínek,
před zahájením prací nutno mít vydané rozhodnutí o zvláštním užívání od MěÚ Jeseník,
Odboru dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele stavby),
práce omezující silniční provoz možno provádět pouze mimo listopad - březen,
trasa optického kabelu bude před zahájením prací vykolíkována a odsouhlasena přímo v
terénu pracovníkem naší organizace se sepsáním předávacího protokolu,
při podélném poškození povrchu vozovek krajských komunikací požadujeme provedení
následné opravy na jednu polovinu šíře vozovky (nejméně na šířku 3m), tedy se jedná o
odfrézování stávajícího povrchu s následnou pokládkou nové obrusné vrstvy AB tl. min. 5cm
na délku výkopu nebo poškození včetně živičného mezistřiku,
okraje výkopů ve vozovce budou před provedením konečné úpravy ořezány,
k zásypu výkopů ve vozovce bude použit vhodný materiál s odpovídajícím hutněním po
vrstvách max. 20cm, další vrstvy v souladu sTP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů
rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a TP170 Navrhování vozovek
pozemních komunikací a následnou pokládkou min. 15cm nové asfaltové vrstvy v místě rýhy,
protokol o provedení kontroly zhutnění zásypu (zatěžovacích zkoušek) bude předán
správnímu cestmistru SSOK (naměřené hodnoty musí splňovat platné TP), před provedením
konečné úpravy povrchu vozovky,
ve výkopu budou nahrazeny všechny konstrukční vrstvy vozovky vč. případné podkladní
asfaltové vrstvy (ACP),
do doby provedení konečné úpravy vozovky bude v místě zásahu provedena provizorní
zpevněná úprava (např. dlažba, beton, AB dle dohody se správním cestmistrem),
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před provedením konečné úpravy vozovky budou v dotčeném úseku provedeny zatěžovací
zkoušky, naměřené hodnoty musí splňovat platné TP, protokol bude předán správnímu
cestmistru SSOK,
ložná vrstva (ACL) v min. tl. 70 mm bude provedena se zámkem min. 25 cm přes hrany
výkopu po celém jeho obvodu,
v případě, že v podkladních vrstvách budou kamenné kostky, tyto budou po odtěžení
protokolárně předány na cestmistrovství Jeseník,
u nového vedení umístěného v silničním tělese krajské komunikace požadujeme dodržet min.
krytí 1,20m na všechny strany od sítě (při křížení otevřeného silničního příkopu je měřeno ode
dna příkopu),
před zásypem optického kabelu bude odsouhlasena hloubka uloženi našim pracovníkem Ing.
Marcinovem (tel. č. 731604924),
provizorně zpevněnou vozovku v místě výkopu nutno udržovat v takovém stavu, aby nebyla
ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, v případě poklesu nutno vozovku
bezodkladně předláždit či jinak zpevnit do úrovně nivelety vozovky,
konečná úprava povrchu vozovky bude provedena s přesahem min. 0,50m na každou stranu,
spáry konečné opravy povrchu vozovky budou ošetřeny asfaltovou emulzí,
žádné nové nadzemní zařízení nebude zřízeno na silničním tělese krajské pozemní
komunikace,
během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství krajské
komunikace (při případném křížení silničních propustků a dešťové kanalizace nutno zajistit
odpovídající krytí),
žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace,
inženýrské sítě možno umístit do vzdálenosti min. 5,0m od silničních propustků a mostních
objektů (nutno dodržet i u mostu ev.č. 457-017),
nesmí docházet k poškození vozovky mimo prováděné výkopové práce,
po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK SÚ Šumperk se
zakreslením situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické podobě ve formátu
dwg) ve vztahu k ose komunikace s uvedením použitého materiálu, hloubkou uložení, příčným
řezem apod.,
po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat průběžně
a bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením konstrukčních vrstev či
poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v důsledku těchto závad.

18. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., z vyjádření zn. 001123491878 ze dne
18.02.2022:
-

-

-

-

Trasa optické sítě nebude blíže jak 3m podpěrných bodů VN 22kV a 1,5m od odpěrných
bodů NN 0,4kV!
Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro
výše
uvedené
zájmové
území,
které
získáte
prostřednictvím
Geoportálu
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné, aby si zhotovitel podal
žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční
soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou
stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými,
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury
musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s
ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,
ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme 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
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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), 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 zaizolováni vodičů nn.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.
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 vedeni, 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 našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pň případné úpravě
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součást (vydaného sdělení o existenci
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Dojde-lik obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízeni se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo
mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi
pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.
Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a
Telco Pro Services, a. s.
Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

19. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., z vyjádření zn. 001123504528 ze dne
18.02.2022:
- Dodržení podmínek z vyjádření č. 001123491878 ze dne 18.2.2022.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro
výše
uvedené
zájmové
území,
které
získáte
prostřednictvím
Geoportálu
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými,
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury
musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s
ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6,
PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit
min. 1,5 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
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možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.
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 našich pracovníků a pracovníků námi
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.
Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
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., nahlaste nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo
mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi
pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně
poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném
společností ČEZ Distribuce, a. s.
Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a
Telco Pro Services, a. s.

20. Budou dodrženy podmínky Cetin a.s., ze stanoviska č.j. 632114/21 ze dne 22.04.2021.
21. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby, s.r.o., ze stanoviska zn. 5002533507 ze dne
17.01. 2022.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Pro vydání
kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených
správních úřadů k užívání stavby (MěÚ Jeseník - OŽP, MěÚ Jeseník – odbor dopravy, …),
geometrický plán nebo zaměření skutečného stavu (§ 122 stavebního zákona) a další potřebné
podklady např. revize, revize elektro, prohlášení o shodách na použité materiály, certifikáty, atd..
Stavebník dále zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy atd. (§ 122 stavebního zákona).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734
Odůvodnění:
Dne 30.03.2022 podal žadatel 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, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1.
etapa rozšíření sítě, na pozemcích viz výše, v k.ú. Vidnava a Fojtova Kraš.
Dokumentace řeší Stavba nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK). Jedná
se o 1. etapu "zasíťování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky Vidnávky

Č.j. MEJV/2369/2022/RM

str. 8

směrem z Vidnavy - z ulice Smetanova, do Velké Krase, za bývalou továrnu na výrobu šamotových
cihel, ve které bude provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude
řešena HDPE trubkami 40/33 mm 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. Stavba se přímo dotýká vodního toku Vidnávka. Jedná se o výkop kabelové rýhy ve
vzdálenosti min. 6 m od horní břehové hrany toku a o podzemní křížení vodního toku v délce 32 m,
provedené protlakem pod vodním tokem v hloubce 1,5 m pod dnem. Do protlaku bude vtažena
chránička DN 100, do které budou zataženy jednotlivé mikrotrubičky s optickými vlákny.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení byli v oznámení
poučeni o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu s podmínkami zákona č. 416/2009 Sb. o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, v platném znění; že v souladu s § 2 odst. 5) tohoto zákona 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. Dále byli poučeni, že v souladu s § 184a odst. 3) stavebního
zákona se souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k
pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění
zákonem.
Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 31.05.2022 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, veřejností 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 Vidnavy a Velké Kraše.
Dle § 4, 6, § 7, § 8, § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, lze
ve všech uvedených plochách umístit stavby související dopravní a technické infrastruktury.
Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací
lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací
dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění
stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve
vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v
dalších platných právních a technických předpisech.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Jeseník, odboru životního prostředí, vyjádření č.j. MJ/02326/2022/OŽP ze dne
08.02.2022 a závazné stanovisko č.j. MJ/05950/2022 ze dne 31.01.2022
- Městského úřadu Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče,
závazné stanovisko č.j. MJ/28805/2022/SÚ/KJ ze dne 30.05.2022
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk,
vyjádření pod zn. SSOK-CE 11007/2022 7.12.8/S5 ze dne 30.06.2021, vyjádření k ÚR pod zn.
SSOK-CE 10028/2022 7.12.8/S5 dne 06.05.2022
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, závazné stanovisko zn. 124161/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 20.01.2022
- Městský úřad Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.
MJ/04345/2022 ze dne 21.01.2022
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Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, rozhodnutí č.j. Mú V-01/2022/ZU/No ze dne
07.02.2022
Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, rozhodnutí č.j. OUVK-079/2022 ze dne
18.03.2022
Město Vidnava, vyjádření k existenci sítí
Obec Velká Kraš, vyjádření č.j. OUVK-079/2022 ze dne 18.03.2022
Drážní úřad, závazné stanovisko č.j. DUCR-3354/22/Vi ze dne 17.01.2022
Cetin a.s., stanovisko č.j. 632114/21 ze dne 22.04.2021
GasNet Služby, s.r.o., stanovisko č.j. 5002533507 ze dne 17.01.2022
ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0101664363 ze dne 12.01.2022, vyjádření
k PD č.j. 001123491878 ze dne 18.02.2022 a vyjádření č.j. 001123504528 ze dne 18.02.2022
ČEZ Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0201352367 ze dne 12.01.2022
ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0700490675 ze dne 12.01.2022
Česká radiokomunikace a.s., vyjádření UPTS/OS/294566/2022 ze dne 17.01.2022
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 220114-1351378647 ze dne 14.01.2022
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E02760/22ze dne 23.01.2022
Internet Expert s r.o. – vyjádření ze dne 08.03.2022
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, souhlas č.j. KRP-6591-2/ČJ-2022-141106 ze
dne 07.02.2022
ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko č.j. 1202107808 ze dne 19.04.2021
Správa železnic, souhrnné stanovisko č.j. 7642/2021 SŽ OŘ OLC-OPS/ŠeL ze dne
29.04.2021

Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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 územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny
mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením
(sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.
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 umístěním povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, přímo dotčeni
na svých vlastnických či jiných věcných právech).
Účastníci řízení:
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
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
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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
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Správa silnic Olomouckého kraje zaslala vyjádření k ÚR zn. SSOK-CE 10028/2022 7.12.8/S5 dne
06.05.2022
- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a ani námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona umisťovaná stavba nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
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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.
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.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Poplatek:
Správní poplatek byl zaplacen dne 31.05.2022.

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
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
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
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
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
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
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Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Vyvěšeno na úřední desce Města Javorník a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
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.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

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

