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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - ZMĚNA 

 

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 28.04.2021 podala 

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

(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   z m ě n ě    u m í s t ě n í     s t a v b y 

ze dne  03.08.2020 Sp.zn. 43348/2020 VYS/LUVE 

„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. 

231/15 (orná půda), 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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Změna se týká:  

- rozšíření pozemků dotčených stavbou o pozemek parc.č. 231/15 v k.ú. Raškov Dvůr, kde 

byl umístěn nový sloup veřejného osvětlení. Změna umístění veřejného osvětlení byla 

vyvolána nemožností realizace zemního protlaku přes bezejmenný vodní tok, proto 

muselo být provedeno nadzemní umístění kabelu veřejného osvětlení a umístění nového 

sloupu č.14 na pozemek parc.č. 231/15 v k.ú. Raškov Dvůr. Délka nadzemního vedení 

v tomto úseku mezi sloupy č.  14 a 15 je 21,60 m. Rovněž ze stejného důvodu muselo 

být provedeno nadzemní vedení pro kabel VO mezi svítidly č. 7-8 v délce 44,10 m. 

 

 

II. Mění a doplňuje část výroku územního rozhodnutí ze dne  03.08.2020 )č.j. MUSP 

78037/2020) Sp.zn. 43348/2020 VYS/LUVE, které nabylo právní moci dne 

05.09.2020,  týkajícího se nově rozšíření výčtu dotčených pozemků o pozemek par.č. 

231/15 v k.ú. Raškov Dvůr. 

 

 

 

III. 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: Veřejné osvětlení – situace, výkres 

D.1.4/4 (datum 05/2019) ze dne 25.2.2021, kterou autorizoval Milan Vician. 

 

Ostatní podmínky původního rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 03.08.2020 VYS/LUVE 

zůstávají v platnosti . 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64  Bohdíkov 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 28.04.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí změny pro umístění stavby veřejného 

osvětlení pod názvem Veřejné osvětlení Bohdíkov – Raškov, na které bylo vydané rozhodnutí pro 

umístění dne  03.08.2020 Sp.zn. 43348/2020 VYS/LUVE (č.j. MUSP 78037/2020), které 

nabylo právní moci dne 05.09.2020. 

Stavební úřad dne 04.05.2021 pod č.j. MUSP 52039/2021 oznámil zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení 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 zahájení řízení o změně územního rozhodnutí 

současně stanovil dle ust.§36 odst.3 správního řádu před vydáním rozhodnutí pro účastníky 

řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Lhůtu 

pro nahlížení do spisu stanovil stavební úřad od 8.6.2021. Žádný z účastníků řízení nevyužil 

možnosti pro podání námitek a připomínek ani možnosti k nahlížení do spisu. 

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.  
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Změna umístění veřejného osvětlení byla vyvolána nemožností realizace zemního protlaku přes 

bezejmenný vodní tok, proto muselo být provedeno nadzemní umístění kabelu veřejného 

osvětlení a umístění nového sloupu č.14 na pozemek parc.č. 231/15 v k.ú. Raškov Dvůr. Délka 

nadzemního vedení v tomto úseku mezi sloupy č. 14 a 15 je 21,60 m. Rovněž ze stejného 

důvodu muselo být provedeno nadzemní vedení pro kabel VO mezi svítidly č. 7-8 v délce 44,10 

m. 

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

obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Stanoviska sdělili a vyjádření ke stavbě doložili: 

- GasNet Služby ze dne 21.4.2021 zn. 5002362919 

- CETIN a.s. ze dne 21.4.2021 č.j. 632010/21 

- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.04.2021 zn. 1114860882 

 

 

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. 

 

Účastníci řízení - další dotčené 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, 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 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

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

ode dne oznámení tohoto rozhodnutí každému jednotlivému účastníkovi řízení. O odvolání 

rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení 
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stavebního řádu, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává u odboru výstavby 

Městského úřadu Šumperk. 

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 500 Kč byl zaplacen dne 14.06.2021. 

 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

Obec Bohdíkov, IDDS: iswatrw 
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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 

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 

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

Zdeňka Václavková, Raškov č.p. 60, 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 

  

na vědomí 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IDDS: e8jcfsn 
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