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Obec Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín
zastoupena na základě plné moci
NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín

Oznámení
Zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška
Dne 14.11.2018 podala Obec Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, Měrovice nad Hanou č.p. 131,
752 01 Kojetín zastoupena na základě plné moci NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081,
Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Měrovice nad Hanou“ na pozemcích p.č. 784,
p.č. 167/1, p.č. 471/1, p.č. 357, p.č. 782/2, p.č. 780/4, p.č. 782/1, p.č. 1801/1, p.č. 1801/2,
p.č. 1801/3, p.č. 1801/4, p.č. 1801/5, p.č. 320, p.č. 793/19, p.č. 284, p.č. 283, p.č. 781/20,
p.č. 1751/2, p.č. 302, v katastrálním území Měrovice nad Hanou. Uvedeným dnem bylo územní
řízení zahájeno.
Popis stavby:
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího veřejného osvětlení podél silnice v obci
Měrovice nad Hanou a plánované demontáži stávajících sloupů NN, na kterých je instalováno
veřejné osvětlení. Rekonstrukcí dojde k úspoře elektrické energie při provozu veřejného osvětlení.
Stavba veřejného osvětlení je typizovaného charakteru, skládá se ze 33 stožárů veřejného osvětlení
výšky 8,0 m podél stávající komunikace a z 8 stožárů doplňkového osvětlení výšky 6,0 m. Délka
navrhované hlavní trasy je 930 m – počet stožárů 27 ks; délka jedné odbočné větve je 245 m –
počet stožárů 6 ks; na hlavní trase budou 4 místa pro přecházení – počet stožárů 8 ks.
Pro veřejné osvětlení byla zvolena svítidla s technologií LED (S1 až S30). Svítidlo bude osazené
elektronickým předřadníkem z důvodu úspory el. energie pro systém stmívání (redukce výkonu). Pro
doplňkové osvětlení přechodů pro chodce nebo místa pro přecházení byla zvolena svítidla
s technologií LED (Z1A až Z4B). Svítidlo bude osazené elektronickým předřadníkem z důvodu
úspory el. energie pro systém stmívání (redukce výkonu).
Pro svítidla veřejného osvětlení byl vybrán ocelový bezpaticový stožár s nadzemní výškou 8,0 m
s uložením v zemním betonovém základu hloubky 1700 mm. Stožáry mají provedenu povrchovou
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úpravu žározinkováním. Svítidla budou namontována na výložník délky 1,6 m, který bude upevněn
na stožár.
Pro svítidla doplňkového osvětlení pro chodce byl vybrán ocelový bezpaticový stožár s nadzemní
výškou 6,0 m s uložením v zemním betonovém základu hloubky 1700 mm. Stožáry mají provedenu
povrchovou úpravu žározinkováním. Svítidla budou namontována na výložník délky 1,5 m, který
bude upevněn na stožár.
MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, 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, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
U projednání žádosti o územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určuje, že
dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do
29.12.2018, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.
Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 7.1.2019, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu
stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání
rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na
MěÚ Kojetín, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy (především pondělí, středa 8:30-11:30
a 12:30-17:00 hod., po dohodě i v ostatní dny).
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se ve smyslu
ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Bohumil Ptáček
referent odboru výstavby, ŽP a D

Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč uhradí stavebník - žadatel v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů před vydáním rozhodnutí ve věci na účet Města Kojetín,
č.ú.: 19-1883093339/0800, VS: 9020182527, KS: 0379. Úhradu lze provést i na pokladně MěÚ v Po a St 8:30-11:30 hod a
12:30-16:30 hod, v Út a Čt 8:30-11:30 hod. Bez uhrazeného správního poplatku správní orgán rozhodnutí nevydá a jeho
neuhrazení může být důvodem pro zastavení řízení.
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Kojetín a současně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D.

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

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

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

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
(datová schránka)
Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín, DS: j2taxhu
Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín zastoupena na základě plné moci NELL
PROJEKT s.r.o., Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín, DS: 522n53y
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká č.p. 55, 796 56 Prostějov, DS: ur4k8nn
(veřejná vyhláška)
CETIN, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova č.p. 1, 779 00 Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova č.p. 1, 779 00 Olomouc
ČD – Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
vlastníci parcel:
p.č. 531, p.č. 530, p.č. 529, p.č. 527, p.č. 526, p.č. 524, p.č. 521, p.č. 519, p.č. 515, p.č. 511, p.č. 507, p.č. 506, p.č. 502,
p.č. 109, p.č. 110, p.č. 112, p.č. 114, p.č. 116, p.č. 496, p.č. 118, p.č. 123, p.č. 124, p.č. 131/3, p.č. 484, p.č. 483, p.č. 482,
p.č. 369, p.č. 370, p.č. 141, p.č. 142/1, p.č. 368, p.č. 363, p.č. 362, p.č. 361, p.č. 360, p.č. 359, p.č. 358, p.č. 342, p.č. 236,
p.č. 344, p.č. 346, p.č. 348, p.č. 350, p.č. 353, p.č. 355, p.č. 356, p.č. 302, p.č. 301/1, p.č. 280, p.č. 277, p.č. 274, p.č. 270,
p.č. 269/1, p.č. 268, p.č. 267/3, p.č. 267/2, p.č. 371/2, p.č. 371/1, p.č. 372, p.č. 373, p.č. 374, p.č. 375, p.č. 376, p.č. 377,
p.č. 378, p.č. 379, p.č. 380, p.č. 381, p.č. 382/1, p.č. 382/2, p.č. 395, p.č. 401, p.č. 403, p.č. 404, p.č. 405, p.č. 410
Dotčené orgány:
(datová schránka)
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov, DS: etwb5sh
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova č.p. 2687/84, 615 00 Brno-Židenice, DS: hjyaavk
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, U Výstaviště č.p. 3183/18, 751 52 Přerov,
DS: 6jwhpv6
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