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 ČEZ Distribuce,a.s. Teplická 874/8 

405 02  Děčín IV 

v zastoupení 

ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2,  

702 00  Ostrava-Přívoz 

 

DATUM: 12.4.2021   
 

 

 

VYROZUMĚNÍ 

O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ  

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

Obecní úřad Horní Lideč, odbor výstavby, 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"), oznámil zahájení řízení o umístění stavby „El. vedení NN Lidečko, p.č. 

2602/3, NNk“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2456/44 (ostatní plocha), 2535 (orná půda), 2546/2 

(ostatní plocha), 2602/3 v katastrálním území Lidečko, kterou dne 4.11.2020 podala ČEZ Distribuce, 

a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV, kterou zastupuje ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 

702 00  Ostrava – Přívoz (dále jen "žadatel") Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Ve 

stanovené lhůtě účastník řízení Pavel Hyžák bytem Lidečko podal námitky proti projednávanému záměru, 

které stavební úřad posoudil jako oprávněné a vyzval stavebníka k doplnění a řízení přerušil. Dne 

31.3.2021 byly podklady doplněny. Stavební úřad oznamuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), pokračování v řízení a současně oznamuje ukončení 

dokazování výše cit. řízení.  

 

Stavební úřad Horní Lideč, oznamuje doplnění nových podkladů a současně v souladu s ustanovením § 

36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům, že se mohou vyjádřit k novým podkladům rozhodnutí, a to v termínu  

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

Bc. Věra Trchalíková 

vedoucí odboru výstavby  

 

 

Příloha: 

Situace montáže 

 

 

 

Toto oznámení  bude účastníkům řízení dle §85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona doručeno veřejnou 

vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Horní Lideč, Obecního úřadu Lidečko 

po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. 

Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení oznámení na úřední desce Obecního úřadu Horní Lideč 

 

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

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 

 

Sejmuto dne:………… 

 

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

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Obecní úřad Horní Lideč, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 

oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 

Obecnímu úřadu Lidečko k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 

oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

 

 

Účastnící řízení dle § 85 stavebního zákona“ 

- odst. 1 a odst. 2 písm.a) (jednotlivě) 

účastníci (dodejky) 

ARPEX MORAVA, IDDS: c39nddm v zastoupení ČEZ Distribuce,a.s., IDDS: v95uqfy 

Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 

Mgr. Kateřina Grygarová, Lidečko č.p. 10, 756 12  Horní Lideč 

Ing. Vojtěch Grygar, IDDS: 397p73b 

František Havelka, Lidečko č.p. 434, 756 12  Horní Lideč 

Ing. Petr Gargulák, Lidečko č.p. 521, 756 12  Horní Lideč 

Bc. Jitka Garguláková, Lidečko č.p. 521, 756 12  Horní Lideč 

Michaela Šviráková, Lidečko č.p. 545, 756 12  Horní Lideč 

Pavel Hyžák, Lidečko č.p. 412, 756 12  Horní Lideč 

Ing. Karel Zádrapa, Lidečko č.p. 291, 756 12  Horní Lideč 
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Miroslav Kocůn, Okružní č.p. 459, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 

Zdeňka Havelková, Lidečko č.p. 434, 756 12  Horní Lideč 

Josef Švirák, Lidečko č.p. 10, 756 12  Horní Lideč 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 

-odst. 2 písm.b) (veřejnou vyhláškou) 

Vlastníci pozemků st.p. 934, parc.č. 2456/45 

 

dotčené správní úřady 
Městský úřad Vsetín, odbor ÚP, SŘ a dopravy, IDDS: 75sb29d 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, IDDS: 75sb29d 
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