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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 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 23.04.2020 podala 

Obec Bohdíkov, IČO 00302376, Bohdíkov 163, 789 64  Bohdíkov 

pověřený k vyřizování František Tůma, narozen 21.6.1965, bytem Temenická 141, 787 01 

Šumperk 

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

 

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

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

„Veřejné osvětlení  Bohdíkov  - Raškov“  

 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

parc. č. 119/7 (vodní plocha), parc. č. 119/13 (ostatní plocha), parc. č. 119/14 (ostatní plocha), 

parc. č. 119/24 (vodní plocha), parc. č. 119/29 (vodní plocha), parc. č. 119/45 (trvalý travní 

porost), parc. č. 163/2 (ostatní plocha), parc. č. 193 (orná půda), parc. č. 194 (orná půda), parc. 

č. 197 (orná půda), parc. č. 198 (orná půda), parc. č. 200/2 (orná půda), parc. č. 200/3 

(zahrada), parc. č. 207 (orná půda), parc. č. 231/2 (zahrada), parc. č. 231/3 (zahrada), parc. č. 

231/16 (orná půda), parc. č. 231/17 (orná půda), parc. č. 472/2 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Raškov Dvůr,  

parc. č. 64 (trvalý travní porost), parc. č. 471 (zahrada), parc. č. 519/1 (trvalý travní porost), parc. 

č. 519/3 (ostatní plocha), parc. č. 725/1 (ostatní plocha), parc. č. 725/2 (ostatní plocha), parc. 

č. 725/3 (ostatní plocha), parc. č. 725/5 (ostatní plocha), parc. č. 755/4 (ostatní plocha), parc. 

č. 755/5 (ostatní plocha), parc. č. 760 (ostatní plocha) v katastrálním území Raškov Ves. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejné osvětlení (VO)  v Bohutíně části Raškov Ves a Raškov Dvůr s napojením na stávající 

vedení VO. Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury – nasvětlení komunikace 

mezi obcemi Bohdíkov – Raškov. 

Umístění stavby na pozemcích: 

- parc. č. 119/7, 119/13, 119/14, 119/24, 119/29, 119/45, 163/2, 193, 194, 197, 198, 

200/2, 200/3, 207, 231/2, 231/3, 231/16, 231/17, 472/2 v k. ú. Raškov Dvůr,  

- parc. č. 64, 471, 519/1, 519/3, 725/1, 725/2, 725/3, 725/5, 755/4, 755/5, 760 v k.ú. 

Raškov Ves.  

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Stavba obsahuje: 

Veřejné osvětlení (VO) provedené zemním kabelem CYKY-J 4x16 mm2 se stožáry výšky 6,0 

m umístěnými ve vzdálenosti 2,0 m od krajnice místní komunikace Bohdíkov - Raškov Ves 

– Raškov Dvůr.  Místem napojení jsou dva stávající body (stávající stožáry NN), kde bude na 

pozemku parc.č. 64 v k.ú. Raškov Ves nově umístěná PS1/2 (přechodová skříň) určená pro 

přechod stávajícího vedení NN - AES na CYKY-J, s osazením pojistky 3x16A. Druhá 

pojistková skříň PS 1/1 je umístěna na stožáru na pozemku parc.č.119/24 v k.ú. Raškov 

Dvůr. Rozvody jsou upraveny tak, aby bylo možné nouzově propojit obě části.  Hloubka 

uložení zemního kabelo je 0,70 m pod terénem a pod chodníkem a 1,10 m pod vozovkou.  

Nad zemním kabelem VO je umístěná výstražná fólie červené barvy. Celková délka zemního 

vedení VO - rozšíření veřejného osvětlení je 958 m. Křížení vodních toků v ř.km 0,32 bude 

provedeno překopem, vedení bude uložené v chráničce DN 90-110 mm. Při souběhu 

s bezejmenným tokem ( ř.k. 0,88 a 1,26) bude vedení VO  uložené ve vzdálenosti min. 3,0 

m od břehové hrany a svítidlo č 6 v k.ú. Raškov Ves bude umístěno na pozemku parc.č. 

200/2. 

- Venkovní svítidla : 

EL1 - venkovní svítidlo typu ATOS/70W/C4, montážní výška 6,0 m bez výložníku. 

Celoplastová konstrukce, nastavitelný náklon svítidla tř. osvětlení S4. Svítidlo umístěné na 

stávajících betonových sloupech NN ve vzdálenosti cca 2,0 m od krajnice. Celkem 2 ks. 

EL2 – venkovní svítidlo typu ATOS/70W, montážní výška 6,0 m bez výložníku. Celoplastová 

konstrukce, nastavitelný náklon svítidla, tř. osvětlení S4. Svítidlo umístěné na sadovém 

stožáru SB6 výšky 7 m (1m v zemi) žárově zinkovaný umístěný e vzdálenosti 2 m od krajnice 

komunikace. Stožáry jsou zemněny zemnícím páskem FeZn 30x4. Celkem 13 ks. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Pozemky dotčené stavbou a pozemky sousední. 

 

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 

od hranic pozemku a sousedních staveb dle výkresu : D1.4/04 : „Veřejné osvětlení – 

situace“ a dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Milan Vician, Horní 578/81A, 783 

13 Štěpánov, autorizovaný technik v oboru elektrotechnická zařízení ČKAIT č. 1201695. 

2. Realizací stavby nebudou omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných 

právních předpisů, zejména §49 zákona č.254/2001 Sb., V místě souběhu s korytem 

vodního toku bude vedení NN a jeho další technické prvky umístěny minimálně ve 

vzdálenosti 3 m od rohu opěrné zdi nebo rovnaniny (příp. břehové čáry).  

3. Jiné zemědělské pozemky než pozemky parc.č. 231/17, 197, 198, 231/16, 231/3. 231/2, 

119/45 v k.ú Raškov Dvůr a pozemky parc.č. 519/1, 471, 64,  v k.ú. Raškov Ves nebudou 

v rámci stavby dotčeny. 

4. Při hloubení rýhy a jam je nezbytné na zemědělské půdě uložit ornici odděleně od ostatních 

vrstev půdy, aby po zahrnutí jámy výkopu a po jeho zhutnění, mohlo být provedeno zpětné 
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zahumusování celé dotčené plochy. Přebytek podorniční vrstvy půdy pak musí být odvezen a 

rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě. 

5. Vstup na zemědělské pozemky bude s jejich vlastníky a nájemci předem projednán. 

6. Je nutné respektovat požadavky a připomínky vlastníků a případných nájemců dotčené 

zemědělské půdy, které jsou v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. 

7. Na pozemcích s vybudovaným drenážním systémem je nutno situovat rozvody tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. Při porušení drenážního systému je nutno jejich opravu nebo 

přeložku zadat odborné organizaci, aby toto zařízení nadále plnilo svoji funkci. 

8. Dle vyjádření vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí MěÚ Šumperk ze dne 

13.12.2019 č.j. MUSP 117748/2019: 

a) Každé křížení vodního toku bude označeno povrchovými tabulkami 

b) Břehy vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy 

dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem). 

c) Prováděním zemních prací nesmí dojít k poškození břehového porostu. Případné zásahy 

do břehového porostu budou odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody a 

projednány se správcem vodního toku.  

d) Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl. 

e) Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím 

ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla). 

f) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými 

látkami ve smyslu §39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být 

v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 

případným úkapům či únikům ropných látek. 

g) Není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění a 

manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám. 

h) Na stavbě musí být k dispozici protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné 

havárie (norná stěn a vhodný sorbent). 

i) V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky. Lehce odplavitelný 

materiál a stavební odpad 

j) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina 

z výkopových prací bude ukládána tak, aby nemohlo dojít k jejímu smyvu do vodního 

toku. 

9. Před zahájením stavebních prací min. 5 dní předem bude správci vodního toku (Lesy ČR 

pracoviště Šumperk) oznámeno zahájení prací na stavbě, Po ukončení prací správce vodního 

toku vyzván ke kontrole provedených prací. 

10. Před zahájením stavebních prací  v tělese komunikace musí být vyřízeno povolení zvláštního 

užívání komunikace dle ust.§25 odst.6 písm.c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích v platném znění, který vydává Obecní úřad Bohdíkov (žádá zhotovitel stavby). 

11. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do původního stavu a 

z místa stavby bude odklizen nepotřebný materiál. Práce budou prováděny s maximálním 

ohledem k okolní přírodě a majitelům dotčených pozemků. 

12. Nové ocelové stožáry VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo VN 

13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 

v platném znění. 

14. Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, 

křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními), včetně přípojek 

k objektům a pro uložení nových rozvodů, bude dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení), budou vytyčena všechna stávající podzemní a 

nadzemní zařízení. Při pracích v místě souběhu, křížení či pracemi nad stávajícími 

podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně tak, jak je uvedeno ve vyjádřeních 

vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a komunikací, které byly doloženy v dokumentaci 

pro územní řízení.  

15. S veškerými odpady vzniklými při stavbě a během provozu objektu bude nakládáno dle 

platných právních předpisů v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Budou dodržovány 

povinnosti původce odpadů stanovené v zákoně o odpadech. Bude vedena přesná evidence 
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odpadů vznikajících při stavbě. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a 

přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. S odpady lze nakládat pouze 

v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. 

 

Účastníci řízení  podle § 27, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád jsou: 

Obec Bohdíkov 

Luděk Brostík, Libor Diviš, Marek Diviš, Darie Divišová,Ing. Libor Fleischer, Petr Janků, Ing. 

Michal Krupička, Ing. Martina Krupičková, Jiří Láhola, Lubomír Láhola, Miroslava Lorencová, 

František Mazák, Josef Peňak, Jana Peňaková, Zdeněk Sadil, Jaroslav Václavek, Josef Václavek, 

Státní pozemkový úřad,  

 

Účastníci řízení: 

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení, stavební úřad vycházel především z úpravy 

zakotvené v ustanovení § 85 stavebního zákona (kterou lze vnímat jako úpravu odlišnou - 

speciální vůči obecné úpravě dané správním řádem - účastníci jsou vymezeni taxativně, což 

znamená, že jejich okruh není možné rozšiřovat dle jiných zákonných ustanovení, resp. 

postupem dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu). Rozsah procesních práv a povinností 

jednotlivých kategorií účastníků řízení se odvíjí od jejich hmotněprávního poměru k věci, který je 

předmětem územního řízení. Z těchto důvodů jsou účastníci územního řízení kategorizováni na 

účastníky řízení ve věci - tzv. hlavní, o jejichž právech a povinnostech s v řízení rozhoduje  a na 

účastníky - tzv. vedlejší, kteří mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím přímo 

dotčeni, resp. takové dotčení nelze předem vyloučit. Současně stavební úřad přihlédl v rámci 

stanovení (vymezení) účastníků územního řízení rovněž k podané žádosti o územní rozhodnutí, 

ve které je žadatel (dle ustanovení § 45 odst. 1 právního řádu) vždy povinen označit všechny 

známé účastníky řízení. 

Stavební úřad v rámci své povinnosti vymezil okruh účastníků územního řízení, na základě 

základních zásad správního řízení, v souladu se zásadami zákonnosti, součinnosti a 

hospodárnosti. Stavební úřad stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona 

následovně:  

 

Vymezení účastníků řízení: 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v platném znění:   

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, je automaticky vždy účastníkem územního řízení 

(Územní řízení je řízením návrhovým, tzn. zahajovaným na žádost). 

            Žadatel: Obec Bohdíkov, Bohdíkov č.163, 789 64 Bohdíkov ;  

            pověřen k jednání František Tůma, narozen 21.6.1975, Temenická 141, 78701 Šumperk 

 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v platném znění:   

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn má vždy postavení účastníka územního 

řízení bez jakékoliv další specifikace projednávaného záměru. 

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:   

Obec Bohdíkov, Bohdíkov č.163, 789 64 Bohdíkov ;  

 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění:  

Účastníkem územního řízení je vlastník pozemku nebo stavby, na němž má být 

požadovaný záměr realizován, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má věcné právo 

k tomuto pozemku. 

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, musí být již 

z principu účastníkem územního řízení, protože navrženým stavebním záměrem je 
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přímo dotčeno jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě. Přímo dotčen může být i  

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (například věcné právo 

jehož předmětem je hmotná věc a jiné věcné právo, jehož předmětem je například 

věcné břemeno, zástavní právo, podzástavní právo, právo zadržovací a předkupní 

právo, které je smluvními stranami zapsáno do katastru nemovitostí).    

 

 

 Vlastníci dotčených pozemků:  

 Luděk Brostík, Raškov č.p. 67, 789 64  Bohdíkov 

Libor Diviš, Raškov č.p. 172, 789 64  Bohdíkov 

Marek Diviš, Komňátka č.p. 53, 789 64  Bohdíkov 

Darie Divišová, Raškov č.p. 172, 789 64  Bohdíkov 

Ing. Libor Fleischer, Raškov č.p. 165, 789 64  Bohdíkov 

Petr Janků, Bohdíkov č.p. 275, 789 64  Bohdíkov- opatrovník 

Ing. Michal Krupička, Raškov č.p. 40, 789 64  Bohdíkov 

Ing. Martina Krupičková, Raškov č.p. 40, 789 64  Bohdíkov 

Jiří Láhola, Raškov č.p. 161, 789 64  Bohdíkov 

Lubomír Láhola, Zábřežská č.p. 268, 788 33  Hanušovice 

Miroslava Lorencová, Staromajetínská č.p. 110, Majetín, 751 03  Brodek u 

Přerova 

František Mazák, Komňátka č.p. 11, 789 64  Bohdíkov 

Josef Peňak, Raškov č.p. 13, 789 64  Bohdíkov 

Jana Peňaková, Raškov č.p. 13, 789 64  Bohdíkov 

Zdeněk Sadil, Raškov č.p. 57, 789 64  Bohdíkov 

Jaroslav Václavek, Raškov č.p. 60, 789 64  Bohdíkov 

Josef Václavek, Raškov č.p. 72, 789 64  Bohdíkov 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov 

Jitka Cvrková, adresa neznámá 

Marie Spáčilová, adresa neznámá 

Oldřich Vařeka, adresa neznámá 

Oldřich Vařeka, adresa neznámá 

Josef Vařeka, neznámý datum narození 

Marie Vařeková, neznámý datum narození 

 

 Věcné břemeno smluvní:  

       Komerční banka a.s., Česká spořitelna, a.s.,  

 

 Věcné břemeno zřizování a provozování vedení:   

ČEZ Distribuce a.s.,  

 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v platném znění:  

        Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může výt územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

To znamená, že účastníkem územního řízení jsou též osoby, které splňují pro 

účastenství v územním řízení dvě základní podmínky, a to existenci vlastnického nebo 

věcného práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a přímé dotčení tohoto 

existujícího práva (Dle související judikatury, bylo opuštěno dosavadní chápání 

„sousedních“ pozemků pouze na sousední „mezující“ pozemky - sousedním pozemkem 

není jen ten, který má společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba 

umístěna, ale sousedství je chápáno šířeji, neboť účinky stavby se neprojevují jen 

v hranicích stavebního pozemku, ale mohou mít významný dopad i na další pozemky - 

vždy ale nutno posoudit, že jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, nebo 

stavbě, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno). Při vymezení účastníků 
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stavební úřad v územním řízení tedy bral zřetel na velikost stavebního pozemku a 

umístění stavby na něm, zohlednil též technické parametry stavby, posuzoval  

odstupové vzdálenosti, ale i účel užívání navrhované stavby a vlivy, jimiž může budoucí 

provoz stavby ovlivňovat přilehlé území apod. (Za „přímé dotčení záměrem“ je 

nepochybně považováno případné stínění, zvýšená hlučnost, vibrace, zvýšení intenzity 

dopravy v místě stavby apod.). Stavební úřad s ohledem na výše uvedené skutečnosti 

do okruhu účastníků řízení zahrnul tyto osoby: 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 7, 8, 62, 63, 67, 77/1, 77/2, parc. č. 17/1, 17/2, 20, 21, 23/1, 119/5, 119/8, 

119/12, 119/15, 119/22, 119/23, 119/25, 119/26, 119/30, 119/31, 119/34, 

119/43, 119/44, 119/46, 119/47, 123, 142, 163/1, 163/3, 163/5, 165/3, 185, 

201/1, 208/2, 211/1, 211/2, 212, 231/15, 468/1, 471, 472/1, 474, 475/1, 476, 

479/1, 480 v katastrálním území Raškov Dvůr, st. p. 37, 39, 97, 126/1, 126/3, 

126/4, 126/6, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 126/12, 174, parc. č. 62/1, 62/2, 

66, 466/1, 466/6, 466/8, 468/1, 468/2, 473/1, 474, 518, 519/4, 519/8, 519/9, 

522, 524/1, 524/3, 679, 717, 725/4, 727/1, 743, 752/1, 752/2, 753, 755/1, 

755/2, 755/3, 755/6, 755/7, 755/9, 759 v katastrálním území Raškov Ves 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bohdíkov, Raškov č.p. 65, č.p. 57, č.p. 141, č.p. 142, č.p. 144, č.p. 100, č.p. 121 a č.p. 

172 

  
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení, ve kterém nebylo možné některé majitele dotčených 

pozemků přesně identifikovat, bylo v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o 

zahájení řízení a další úkony v řízení doručovány postupem podle § 144  odst.6 zák č. 500/2004 

Sb., - správní řád. To se netýká účastníků řízení uvedených v §27 odst.1, kteří jsou správnímu 

orgány známi; těmto účastníkům se doručuje jednotlivě. Dle ust. §27 odst. 1 správního řádu 

jsou za účastníky řízení považováni vždy: 

 

 Žadatel – Obec Bohdíkov 

 Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě tj. účastníci řízení podle 

§85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a),  

kterým se taktéž doručuje jednotlivě.  

Luděk Brostík, Libor Diviš, Marek Diviš, Darie Divišová, Ing. Libor Fleischer, Petr Janků, 

Ing. Michal Krupička, Ing. Martina Krupičková, Jiří Láhola, Lubomír Láhola, Miroslava 

Lorencová, František Mazák, Josef Peňak, Jana Peňaková, Zdeněk Sadil, Jaroslav 

Václavek, Josef Václavek, Státní pozemkový úřad,  

 

 Ostatním účastníkům řízení pak bylo doručováno veřejnou vyhláškou.                                

Jedná se o  majitele pozemků, které nelze přesně identifikovat : 

Jitka Cvrková, Marie Spáčilová, Oldřich Vařeka, Oldřich Vařeka, kteří mají adresu 

neznámou. Dále o Josef Vařeka a Marie Vařeková, kteří mají neznámý datum narození. 

Těmto byl ustanoven opatrovník, a to Petr Janků nar. 29.03.1978, bytem Bohdíkov 275, 

789 64 Bohdíkov, v současnosti starosta obce Bohdíkov 

 

Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Města Šumperka (od 

23.06.2020 do 12.06.2020) a úřední desce Obecního úřadu v Bohdíkově (od 19.06.2020 do 

08.07.2020).  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64  Bohdíkov 
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Odůvodnění: 

Dne 23.04.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení 

v obci Bohdíkov – rozšíření veřejného osvětlení v obci Bohdíkov. Vzhledem k tomu, že poklady 

pro posouzení stavebního záměru nebyly kompletní, byl žadatel dne 19.05.2020 pod č.j. MUSP 

51370/2020 vyzván k jejich doplnění, stanovena lhůta pro doplnění a řízení bylo přerušeno. 

Žadatel svoje podání doplnil dne 17.06.2020 

Stavební úřad dne 19.06.2020 pod č.j. MUSP 64359/2020 oznámil zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 

odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v 

území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení současně stanovil 

dle ust.§36 odst.3 správního řád před vydáním rozhodnutí pro účastníky řízení možnost 

seznámit se s podklady rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Lhůtu pro nahlédnutí 

do spisu stanovil do 31.07.2020 (včetně). Žádný z účastníků řízení nevyužil možnosti pro podání 

námitek a připomínek ani možnosti nahlédnutí do spisu 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.  

 

Stavební úřad v provedeném územním řízení, v souladu dle § 90 stavebního zákona, posuzoval, 

zda je záměr v souladu s požadavky:  

a) tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,   

c) zvláštních právních předpisů a se stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů. 

d) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle §96b 

stavebního zákona; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o 

stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru. 

 

Ad a): 

Stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého návrhu s obecnými požadavky na 

využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.).  

1) Záměr je v souladu s § 20 této vyhlášky : 

- předmětné stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména 

velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro 

navrhovaný účel,  

- žadatel má smluvně zajištěny přístupy ke stavbě;  

- pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 

plošným a prostorovým uspořádáním umožňují umístění, realizaci a užívání stavby 

pro navrhovaný účel; 

- jsou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující veřejně přístupné pozemní 

komunikace; 
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- při stavbě je dále vyřešeno nakládání s odpady a odpadními vodami podle 

zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb 

na něm umístěných.  

2) Záměr je rovněž v souladu s § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je umožněno napojení      

stavby na sítě technické infrastruktury.  

Navržený záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Po posouzení návrhu stavební úřad 

došel k závěru, že stavba není v rozporu se stavebním zákonem, jeho prováděcími 

předpisy ani s obecnými požadavky na využívání území. 

 

Ad b): 

K žádosti byla doložená stanoviska všech majitelů či správců inženýrských sítí 

nacházejících se na území obce Bohdíkov. Trasy stávajících sítí byly zapracovány do 

dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR). Doložená stanoviska jsou součástí 

dokladové části DUR. V místech střetu stavby s jinými sítěmi je zohledněna jejich 

ochrana, a to podmínkou pro umístění stavby.  

 

Ad c): 

K žádosti byla předložená kladná stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených 

orgánů (seznam viz níže). Stavební úřad žádost projednal a dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 

předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.  

Podmínky stanovení dotčenými orgány zahrnul do podmínek tohoto územního 

rozhodnutí. Soulad s požadavky zvláštních předpisů byl prokázán výše uvedenými 

kladnými závaznými stanovisky. 

Při dodržení všech předepsaných hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů 

nevzniknou po dokončení a při užívání stavby žádné možné zdroje ohrožení zdraví a 

bezpečnosti pro osoby užívající stavbu, tak i osoby v blízkosti stavby. 

Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky rozhodnutí dotčených 

orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím umisťovanou stavbu. 

Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů 

k předmětné umisťované stavbě se do podmínek tohoto územního rozhodnutí ze zákona 

nepřebírají.  

 

Ad d): 

Stavba je umístěná v zastavěné a nezastavěné části obce Bohdíkov  v k.ú. Raškov Dvůr a 

Raškov Ves. 

             Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování jsou dle platného územního plánu       

obce Bohdíkov pozemky evidovány takto :  

a) pozemek:  parc. č. 119/14 v katastrálním území Raškov Dvůr se podle platného 

územního plánu Bohdíkov nenachází v zastavěném území, a nachází se v ploše „zeleň – 

přírodní – ZP“. Jedná se o plochu, jejíž podmíněné přípustné využití je stanoveno pro 
objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné pro 

funkci daného území.  

b) pozemky parc. č. 119/29, 119/24,  119/7, 119/13 v katastrálním území Raškov Dvůr 

se podle platného územního plánu Bohdíkov nenachází v zastavěném území, a nachází 

se v ploše „vodní a vodohospodářské – W“. Jedná se o plochu, jejíž přípustné využití je 

stanoveno pro liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě.  
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c) pozemek parc. č. 163/2 v katastrálním území Raškov Dvůr a pozemky parc. č. 755/4, 

755/3 a části pozemků 755/5 a 725/5 v katastrálním území Raškov Ves se podle 

platného územního plánu Bohdíkov nenachází v zastavěném území, a nachází se v ploše 

„výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ“. Jedná se o plochu, jejíž přípustné 

využití je stanoveno pro související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a 

liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území).  

d) části pozemků parc. č. 725/1 a 725/2 v katastrálním území Raškov Ves se podle 

platného územního plánu Bohdíkov nachází v zastavěném území a části pozemků se 

podle platného územního plánu Bohdíkov nenachází v zastavěném území, a pozemky se 

nachází v ploše „dopravní infrastruktury – silniční – místní a účelové komunikace – 

DS3“.  

e) pozemek parc.  119/45 v katastrálním území Raškov Dvůr a pozemky parc. č. 725/3, a 

části pozemků parc. č. 725/5 a 519/1 v katastrálním území Raškov Ves se podle 

platného územního plánu Bohdíkov nenachází v zastavěném území, a nachází se v ploše 

„smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské – NSpz“. Jedná se o plochu, 

jejíž přípustné využití je stanoveno pro objekty a liniové stavby technické infrastruktury – 

inženýrské sítě.  

f) zbývající část pozemku parc. č. 519/1 a pozemek parc. č. 519/3 v katastrálním území 

Raškov Ves se podle platného územního plánu Bohdíkov se nachází v zastavitelné ploše 

25/SV, v ploše „smíšené obytné – venkovské – SV“. Jedná se o plochu, jejíž přípustné 

využití je stanoveno pro související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a 

liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území).  

g) pozemky parc. č. 471, 64, 760 v katastrálním území Raškov Ves  se podle 

platného územního plánu Bohdíkov se nachází v zastavěném území, v ploše 

„smíšené obytné – venkovské – SV“.  

h) pozemky parc. č. 231/17, 197, 198, 193 a 231/16 v katastrálním území Raškov Dvůr 

se podle platného územního plánu Bohdíkov nenachází v zastavěném území, a nachází 

se v ploše „zemědělské – NS“. Jedná se o plochu, jejímž přípustné využití je stanoveno 

pro liniové stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě.  
 

V souladu s požadavky § 96b odst. 3 stavebního zákona byl záměr vyjádřený v dokumentaci pro 

společného povolení zkoumán též z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování 

stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona.  

Na základě posouzení dokumentace pro společného povolení orgán územního plánování 

posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 

19 stavebního zákona. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

  

Stavba vedení veřejného osvětlení je v území potřebná a současně není v rozporu s účelem 

využití ploch, který je vymezen územním plánem obce Bohdíkov. Stavba je stavbou podzemní, a 

proto nemění stávající architektonické podmínky v území.  

   

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 

obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Stanoviska sdělili a vyjádření ke stavbě doložili: 

- Dokumentace k územnímu řízení DUR, kterou vypracoval a autorizoval Milan Vician, Horní 

578/81A, 783 13 Štěpánov, autorizovaný technik v oboru elektrotechnická zařízení ČKAIT č. 

1201695 

- výpisy z KN ze dne 18.06. 2020 a ze dne 29.07.2020 
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- ČEZ Distribuce a.s.  ze dne 04.07.2019 zn. 1104668116 

- ČETIN a. s. ze dne 04.07.2019 č.j. 676147/19 

- GridServices a.s. ze dne 16.7.2019 zn. 5001954956 

- Lesy ČR s.p., pracoviště Šumperk ze dne 21.08.2019 č.j.LČR957/004432/2019 

-                                                           ze dne 15.11.2019 č.j. LČR957/0044532/2019 

- MěÚ ŽPR Šumperk  ze dne 11.12.2019 č.j. MUSP 117748/2019  

-                                   ze dne 16.06.2020 č.j. MUSP 53068/2020 – §17                                   

- MěÚ RUI  Šumperk ze dne 39.7.2019 č.j. MUSP 69059/2019 - KZS 

- Obec Oskava  ze dne  10.9.2019  zn. OBOS 908/2019 

- Obecní úřad Bohdíkov ze dne  05.05.2020 č.j. 326/2020 - ZÚ                              

- plná moc k zastupování (Obec Bohdíkov x František Tůma)  

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost připomínky nevznesla. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Upozornění : 

 

 Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí.  

 Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení 

navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se 

rozhodnutí vztahuje. 

 Stavební práce na výše uvedené stavbě mohou být zahájeny až po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

 Tímto rozhodnutím se nahrazuje stavební povolení dle stavebního zákona, v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že stavba má parametry dle ustanovením §103 odst. 1 písm. e) bod 8) 

stavebního zákona v platném znění lze ji realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí, 

neboť nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.  Užívání stavby však vyžaduje kolaudační 

souhlas dle §122 stavebního zákona v platném znění. 

 Pokud v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se 

pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li 

se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 

přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., 

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 

dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných 

provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, 

případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor 

archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací musí být této 

organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat účastník, jemuž se rozhodnutí oznamuje, do 15 dnů 

ode dne oznámení tohoto rozhodnutí každému jednotlivému účastníkovi řízení. O odvolání 
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rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení 

stavebního řádu, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává u odboru výstavby 

Městského úřadu Šumperk 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. 

Podle § 92 odst. 4 stavebního zákona 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, kterou tvoří celková situace v měřítku 

katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení 

územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 

umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 

konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

  

Ludmila Veselá 

referent oddělení územního rozhodování 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.07.2020 
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

Obec Bohdíkov, IDDS: iswatrw 

  

 

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 

Obecní úřad Bohdíkov, + obecní deska 15 dní, IDDS: iswatrw 

  

účastníci (dodejky) 

Luděk Brostík, Raškov č.p. 67, 789 64  Bohdíkov 

Libor Diviš, Raškov č.p. 172, 789 64  Bohdíkov 

Marek Diviš, Komňátka č.p. 53, 789 64  Bohdíkov 

Darie Divišová, Raškov č.p. 172, 789 64  Bohdíkov 

Ing. Libor Fleischer, Raškov č.p. 165, 789 64  Bohdíkov 

Petr Janků, Bohdíkov č.p. 275, 789 64  Bohdíkov 

Ing. Michal Krupička, Raškov č.p. 40, 789 64  Bohdíkov 

Ing. Martina Krupičková, Raškov č.p. 40, 789 64  Bohdíkov 

Jiří Láhola, Raškov č.p. 161, 789 64  Bohdíkov 

Lubomír Láhola, Zábřežská č.p. 268, 788 33  Hanušovice 

Miroslava Lorencová, Staromajetínská č.p. 110, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

František Mazák, Komňátka č.p. 11, 789 64  Bohdíkov 

Josef Peňak, Raškov č.p. 13, 789 64  Bohdíkov 

Jana Peňaková, Raškov č.p. 13, 789 64  Bohdíkov 

Zdeněk Sadil, Raškov č.p. 57, 789 64  Bohdíkov 

Jaroslav Václavek, Raškov č.p. 60, 789 64  Bohdíkov 

Josef Václavek, Raškov č.p. 72, 789 64  Bohdíkov 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 

  

dotčené správní orgány 

MěÚ RÚI Šumperk - orgán ÚP, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 

č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

Obecní úřad Bohdíkov, IDDS: iswatrw 

  

 

na vědomí 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy , pracoviště Šumperk, IDDS: e8jcfsn 
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