Městský úřad Moravský Krumlov
odbor výstavby a územního plánování
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
SZn. SMUMK 4880/2021 VÚP/MN
Č.j.MUMK 5176/2021

telefon: 515300754
fax: 515300759
E-mail: novakm@mkrumlov.cz
V Moravském Krumlově dne 22.3.2021
Vyřizuje: Ing. Martin Novák

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
o umístění stavby
Dne 16.3.2021 podal žadatatel CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9, v zastoupení: Suntel Czech s.r.o., IČ: 60753447, Březnická 5602, 760 01
Zlín, na základě plné moci ze dne 9.6.2020 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby: „Vysokorychlostní internet pro obec Lesonice - intravilán“ na pozemcích
p.č. st. 92, 67/37, 1467, st. 81, st. 82, st. 95, st.91/1, 1523, st. 64, 67/21, 67/6, st. 80, st. 79,
67/2, 1464/1, 1464/2, 39/3, st. 69, st. 58, st. 57/1, st. 57/2, 42/3, 42/2, 1507/30, st. 22/1,
1507/1, 1507/4, 1507/31, st. 55, 1538, st. 37/1, 1507/3, 1339/1, 1504, 1339/21, 1507/33,
st.93, st. 97, st. 89, 1518/1, 1535, 360/52, 360/40, 360/42, 360/43, 360/60, 360/45, 400/16,
418/28, 418/20 a 418/38 v k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova (dále jen „stavba“).
Popis stavby:
Stavba je rozšířením stávající optické sítě společnosti CETIN, účelem a cílem stavby
je zajistit pro osoby v místě stavby žijící, návštěvníky a osoby v místě stavby podnikající
dostupnost sítě elektronických komunikací pro rychlé internetové připojení a umožnit
osobám v místě stavby žijícím, návštěvníkům a osobám v místě stavby podnikajícím odebírat
služby elektronických komunikací od podnikatelů poskytujících služby elektronických
komunikací dle ZEK. Celková délka navrhované páteřní telekomunikační sítě je 2353 m.
Celková délka navrhovaných telekomunikačních přípojek je 957 m. Počet navrhovaných
telekomunikačních rozvaděčů je 5.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad od ústního
jednání a zároveň stanovuje lhůtu 15 dnů od obdržení tohoto oznámení, do kdy mohou
účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Poučení:
Na výše uvedenou stavbu, o které je vedeno územní řízení, se vztahuje zákon č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon“).
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Tento liniový zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při
získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a
uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování,
povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových
správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních
rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie výkon státní správy a postup při povolování projektů
společného zájmu.
Dle ustanovení § 1 odst. 5) liniového zákona se „Infrastrukturou elektronických
komunikací pro účely tohoto zákona rozumí komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek.
Dle ustanovení § 2 odst. 5) liniového zákona: V řízení podle tohoto zákona nebo
stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení
řízení doručuje veřejnou vyhláškou.
Dle ustanovení § 2i odst. 1) liniového zákona: Rozhodnutí o umístění stavby ani
územní souhlas podle stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do
délky 100 metrů; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Dle ustanovení § 2i odst. 2) liniového zákona: K užívání stavby infrastruktury
elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí
podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby
příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám
oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán
umístění stavby.
Dle ustanovení § 2i odst. 3) liniového zákona: Stavba přípolože nevyžaduje územní
rozhodnutí ani územní souhlas stavebního úřadu 21), ani závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče 22), pokud
a)
ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v
jehož prostoru se přípolož přikládá, a
b)
stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli
dohodu o přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném
provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu.
Dle ustanovení § 2i odst. 4) liniového zákona: (4) Přípolož je samostatnou stavbou,
která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož přikládá. V řízeních a postupech
podle stavebního zákona týkajících se stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži
nepřihlíží.
Dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených
orgánů a námitky účastníků řízení uplatněny ve výše stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
Dle ustanovení § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu,
nepřihlíží.
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Dle ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení ve svých námitkách
uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona 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.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební úřad sděluje, že před vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí. V této souvislosti upozorňuje, že v řízení, ve kterých je uplatňována
zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo
námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci
řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky
či připomínky.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební úřad sděluje, že před vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty k uplatnění
závazných stanovisek a námitek. V této souvislosti upozorňuje, že v řízení, ve kterých je
uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své
připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení n e s l o u ž í
k tomu, aby se účastní řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit
k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu
(návštěvní dny pondělí a středa, popř. po telefonní dohodě), ve stanoveném termínu.

Ing. Petr Šťastný
vedoucí odboru výstavby a ÚP
„otisk úředního razítka“
Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě):
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, v zastoupení: Suntel Czech
s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě):
 Obec Lesonice, č.p. 73, 67201
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě):
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, hospodaření se
svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
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ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno-střed-Černá Pole
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
VAS, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000
Praha 4
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 13000
Praha 3
mBank S.A., id.č.1254524, vykonává: mBank S.A., organizační složka, Pernerova
691/42, Karlín, 18600 Praha 8
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Lauš Petr, č.p. 97, 67201 Lesonice
Bojanovská Růžena, Pražská sídl. 2406/3b, 66902 Znojmo
Bojanovský Zdeněk, Pražská sídl. 2406/3b, 66902 Znojmo
Jirgalová Lenka, Na Kopečku 501/2, 66902 Znojmo
Bojanovský Petr Ing., Pražská 2015/62, 66902 Znojmo
Bogner Josef Ing., Sídliště 322, 67201 Moravský Krumlov
Bognerová Marcela Ing., Sídliště 322, 67201 Moravský Krumlov
Hejral Miroslav, č.p. 100, 67201 Lesonice
Mařík Miroslav Ing., č.p. 91, 67201
Maříková Jana Mgr., č.p. 91, 67201
Fiala Vlastislav, č.p. 67, 67201 Lesonice
Jandová Radka Ing., č.p. 65, 67201 Lesonice
Vaníčková Lenka, č.p. 75, 67201 Lesonice
Vaníček Jindřich Ing., č.p. 75, 67201 Lesonice
Vaníček Jindřich, č.p. 75, 67201 Lesonice
Tělocvičná jednota Sokol Lesonice, č.p. 58, 67201
Nesnídal František, č.p. 69, 67201 Lesonice
Pejsarová Marie, č.p. 57, 67201 Lesonice
Pejsar Jaroslav, č.p. 57, 67201 Lesonice
Hajdú Ivana, Šámalova 749/108, Zábrdovice, 61500 Brno
Pazourek Rudolf, č.p. 89, 67201 Lesonice
Audyová Marie, Kohoutovická 647/101, Žebětín, 64100 Brno
Hezina Richard, Kroftova 1600/31, Žabovřesky, 61600 Brno
Měřinská Jaroslava, Kroftova 1600/31, Žabovřesky, 61600
Sobotková Milada, č.p. 22, 67201 Lesonice
Vespalcová Jana, č.p. 11, 67201 Lesonice
Vespalec Petr, č.p. 11, 67201 Lesonice
Flíček Bohumil, č.p. 94, 67201 Lesonice
Vystrčil Pavel, č.p. 93, 67201 Lesonice
Štros Jaromír, č.p. 92, 67201 Lesonice
Procházková Dana, č.p. 117, 67201 Petrovice
Karásková Milena, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 67401 Třebíč
Karásek Petr, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 67401 Třebíč
Pavlík Vladimír, Řezáčova 761/38, Komín, 62400 Brno
Marková Alžběta, Sídliště 345, 67201 Moravský Krumlov
Coufal Lukáš, Znojemská 397, 67201 Moravský Krumlov
Vávrová Jaroslava, Jabloňová 679, 38241 Kaplice
Dalle Nogare Andrea, Hybešova 308/61, Staré Brno, 60200
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 Štrosová Marie, č.p. 106, 67201 Lesonice
 Obec Lesonice, č.p. 73, 67201
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
vlastníci pozemků p.č. st. 76, st. 66, st. 60, st. 78, 40/28, st. 75, 1485/5, 42/4, st. 87, st. 59, st.
22/2, st. 22/3, st. 23/2, st. 53, st. 20, st. 16/5, st. 15, st. 12, st. 16/2, st. 16/3, st. 26, st. 28, st.
30/1, st. 31, st. 33, st. 34, st. 35/1, st. 35/2, st. 39, st. 41, st. 42, st. 47, st. 50, st. 8, st. 4, st. 3/1,
st. 3/2, st. 2/1, 1507/18, st. 1/5, st. 1/4, 1507/14, st. 54, st. 1/2, 418/12, 1339/51, st. 106, st. 6,
1507/28, st. 9/1, st. 107, st. 104, st. 105, 360/55, 360/56, st. 111, st. 123, st. 99, st. 100/1, st.
101, st. 102, st. 130, 1540, 418/37, 418/36, 67/36, 67/43, 1474/9, 1474/8, st. 96, 1474/7,
1479/2, 1479/3, 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1480, st. 63, st. 128, st. 132, st. 136, st. 85, 1529,
1507/26, 1507/25, st. 23/1, st. 68, st. 51, st. 21/1, st. 21/2, st. 52, st. 72, 1507/29, st. 18, st. 17,
1533, st. 16/1, st. 71, st. 32/1, st. 37/2, st. 38, st. 44, 10/2, st. 1/3, 1/6, 1/1, 1339/2, st. 114, st.
150, st. 62, 1507/32, st. 74, 400/53, 1534, 400/45, st. 108, st. 149, st. 151, 36059, 418/27,
418/26, st. 145, 418/30, st. 103 a st. 138 v k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova.
Dotčené orgány (jednotlivě dle § 87 odst. 1 SZ):
 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský
Krumlov
 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11
Moravský Krumlov
 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, 672
11 Moravský Krumlov
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Moravský Krumlov a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na
www.mkrumlov.cz). Informačně bude též vyvěšeno na úřední desce obce Lesonice.

Vyvěšeno dne:
dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkový přístupem

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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