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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu Vyškov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 

24.9.2019 podal 

INFOS LEAS, spol. s r.o., IČO 49977831, Barákova 2680/5, 796 01  Prostějov 1, 

kterou zastupuje  

InfoTel, spol. s r.o., IČO 46981071, Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

(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 a § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací 

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 

Optické trasy INFOS (2019) - Lysovice-přípoj 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 140/4 (zahrada), parc. č. 2500 (ostatní plocha), parc. č. 2501 

(vodní plocha), parc. č. 2502 (ostatní plocha), parc. č. 2507 (ostatní plocha), parc. č. 2508 (ostatní 

plocha), parc. č. 2511 (ostatní plocha), parc. č. 2531 (ostatní plocha), parc. č. 2542 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Hlubočany, parc. č. 2923 (ostatní plocha) v katastrálním území Lysovice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem, kterou vypracoval 

InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28. 

2. Budou splněny podmínky dotčených orgánů vznesené v níže uvedených  vyjádřeních (stanoviscích): 

a) Městský úřad Vyškov, odbor dopravy rozhodnutí dne 10.9.2019 č.j. MV66127/2019OD/Ču/2 

b) Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí vyjádření dne 5.8.2019 č.j. MV56172/2019 

c) Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 15.8.2019 č.j. 

MV66215/2019/OŽP/Sk 

d) Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 17.10.2019 č.j. 

MV/76407/2019/Šo  

3. Budou splněny podmínky účastníků řízení vznesené v níže uvedených  vyjádřeních: 
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a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. námitka dne 2.9.2019 č.j. 717956/19 

b) E.ON Distribuce, a.s. námitka dne 15.8.2019 č.j. 546170-27000308 

c) E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 16.6.2019 č.j. D8610-16334115 

d) GridServices, s.r.o. námitka dne 9.9.2019 č.j. 5001982495 

e) Povodí Moravy, s.p. námitka dne 18.9.2019 č.j. PM-36586/2019/5203/Maj 

f) QUANTUM, a.s. námitka dne 11.10.2019 

g) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje námitka dne 

23.7.2019 č.j. 12833/19/SkPa 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 2680/5, 796 01  Prostějov 1 

 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.9.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad 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 13.11.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 

závazná stanoviska.  

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 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. námitka dne 2.9.2019 č.j. 717956/19 

- E.ON Distribuce, a.s. námitka dne 15.8.2019 č.j. 546170-27000308 

- E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 16.6.2019 č.j. D8610-16334115 

- GridServices, s.r.o. námitka dne 9.9.2019 č.j. 5001982495 

- Povodí Moravy, s.p. námitka dne 18.9.2019 č.j. PM-36586/2019/5203/Maj 

- QUANTUM, a.s. námitka dne 11.10.2019 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje námitka dne 23.7.2019 

č.j. 12833/19/SkPa 

- Radim Pytela AC Vyškov námitka dne 22.10.2019 č.j. 117/2019 

- Městský úřad Vyškov, odbor dopravy rozhodnutí dne 10.9.2019 č.j. MV66127/2019OD/Ču/2 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí vyjádření dne 5.8.2019 č.j. MV56172/2019 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 15.8.2019 č.j. 

MV66215/2019/OŽP/Sk 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 17.10.2019 č.j. MV/76407/2019/Šo 

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. 

Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se písemnosti mimo 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. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2510, 2525 v katastrálním území Hlubočany, parc. č. 204/2, 2582, 2909, 2910, 2911, 

2912, 2913, 2916, 2917, 2918, 2922 v katastrálním území Lysovice 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01  Vyškov 1 

Obec Lysovice, Lysovice 68, 682 01  Vyškov 1  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského 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 projektovou 

dokumentací, 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. 

 

 

 

  

Ing. Miloslav Kramář v. r. 

vedoucí odboru 

 

 

Za správnost vyhotovení: Blanka Zemanová 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

Ve stejných termínech byl dokument zveřejněn na úřední desce  způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 

 

 

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen dne 11.10.2019. 
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

1. InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 

 sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

 zastoupení pro: INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 2680/5, 796 01  Prostějov 1 

  

ostatní účastníci (dodejky) 

2. Úřední deska 

 zastoupení pro: Ing. Drahomír Bábek, Hlubočany 20, 682 01  Vyškov 1 

 zastoupení pro: Ing. Hana Cetkovská, Svatoplukova 2184/16, 796 01  Prostějov 1 

 zastoupení pro: Anna Dokoupilová, Otaslavice 491, 798 06  Otaslavice 

 zastoupení pro: Ing. Jiří Horák, Jana Schwarze 104/1, 664 91  Ivančice 

 zastoupení pro: Eva Vernerová, U Mlýna 592/4, Dědice, 682 01  Vyškov 1 

 zastoupení pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-

Žižkov 

 zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  

České Budějovice 1 

 zastoupení pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01  Vyškov 1 

 zastoupení pro: ROSTĚNICE,a.s., Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01  Vyškov 1 

 zastoupení pro: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: Radim Pytela AC Vyškov, Hrnčířská 187/21, Vyškov-Předměstí, 682 01  Vyškov  

             zastoupení pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2510, 2525 v katastrálním území Hlubočany, parc. č. 204/2, 2582, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 

2916, 2917, 2918, 2922 v katastrálním území Lysovice  

3. Obec Hlubočany, IDDS: ifwani8 

 sídlo: Hlubočany č.p. 22, 682 01  Vyškov 1 

4. Obec Lysovice, IDDS: sggawsj 

 sídlo: Lysovice č.p. 68, 682 01  Vyškov 1 

  

dotčené orgány státní správy 

5. Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01  

Vyškov 1 

6. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 

01  Vyškov 1 
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