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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 

20.10.2021 podal 

Infos Art, s.r.o., IČO 25849638, Valdenská 363/27, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9, 

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 § 1 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 (2021) - Terešov 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1562/9 (ostatní plocha), parc. č. 1562/10 (ostatní plocha), parc. č. 

1562/11 (ostatní plocha), parc. č. 1562/25 (ostatní plocha), parc. č. 1576 (zahrada), parc. č. 1639 (ostatní 

plocha), parc. č. 1674/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlubočany. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Optické rozvody veřejné komunikační sítě (§ 2i zákona č. 127/2005 Sb. - zákon o elektronických 

komunikacích)  

 

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 životního prostředí vyjádření dne 13.9.2021 č.j. MV85831/2021  
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3. Budou splněny podmínky účastníků řízení vznesené v níže uvedených  vyjádřeních: 

a) CETIN a.s. vyjádření ze  dne 29.9.2021 č.j. 775498/21 

b) EG.D, a.s. vyjádření ze  dne 21.7.2021 č.j. D8610-26129285 

c) Obec Hlubočany vyjádření ze  dne 15.10.2021 

d) Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vyjádření ze  dne 1.9.2021 č.j. 2021-01856/20213081/TÚ/so  

  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Infos Art, s.r.o., Valdenská 363/27, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01  Vyškov 1 

Odůvodnění: 

Dne 20.10.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad 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 3.12.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska.  

26.11.2021 Stavebník doplnil žádost o nepodstatnou úpravu trasy po domluvě s vlastníkem sousedního 

domu č.p. 35 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, 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: 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí vyjádření dne 13.9.2021 č.j. MV85831/2021 

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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 109/1, 109/2, 110, 111/1, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 

127, 129, 133, 134, 140, 155, 156, 158, 166, 173, 182, 184, 185, 206, 234, 2918, parc. č. 

1459/1, 1459/3, 1562/1, 1562/3, 1562/6, 1562/8, 1562/13, 1562/15, 1562/16, 1562/18, 1562/21, 

1562/24, 1562/27, 1563/2, 1563/3, 1563/4, 1563/5, 1564, 1568, 1571, 1573, 1574, 1582/4, 

1582/6, 1582/7, 1592/1, 1594, 1597, 1598/2, 1599, 1600, 1603, 1605, 1606, 1610, 1612, 1614, 

1617/2, 1618/4, 1779, 1792/1, 2654, 2846, 2890, 2891, 3032 v katastrálním území Hlubočany 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hlubočany, Terešov č.p. 11, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 

13, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 26, č.p. 24, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 12, č.p. 33, č.p. 

35, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 30 a č.p. 38 
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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, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

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 Art, s.r.o., Valdenská 363/27, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

  

ostatní účastníci (dodejky) 

2. Úřední deska 

 zastoupení pro: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

 zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 1 

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

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

3. Obec Hlubočany, IDDS: ifwani8 

 sídlo: Hlubočany č.p. 22, 682 01  Vyškov 1 s žádostí o zveřejnění na úřední desce 

  

dotčené orgány státní správy 

4. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, 682 01  Vyškov 1 
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