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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9, 

kterou zastupuje Palík & Sokol s.r.o., IČO 09797106, Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00  

Olomouc 9 

(dále jen "žadatel") podala dne 19.05.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

podzemní vedení veřejné komunikační sítě  
stavba pod názvem: 

"FTTH - Dolní Studénky- MICROTRENCHING DOSUM 1" 
 

na pozemcích parc. č. 139/30, 139/31, 511/7 v katastrálním území Dolní Studénky. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. 

 

Popis stavby: 

- Účelem stavby je zasíťování lokality vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna 

za využití sítě NGA a provozování sítí elektronických komunikací. 

- Nová trasa bez přípojek má délku 484m. Optický kabel bude po celé délce ukryt v HDPE 

chráničce, který bude o chráničky zafouknut. Optický kabel bude o kapacitě až 12-96SM 

vláken 

- Dle § 2i odst. 1) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) nevyžadují přípojky 

elektronických komunikací do délky 100 metrů rozhodnutí o umístění stavby ani územní 

souhlas podle stavebního zákona. 

- Dokumentaci pro územní rozhodnutí autorizoval Roman Dlouhý, autorizovaný technik pro 

technologická zařízení staveb, ČKAIT 1202077. 

 

 Stavebník v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona, nemusí dokládat k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí souhlas vlastníka pozemku se stavbou na jeho pozemku, je-li pro 

požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění. Protože dle zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, se zajišťování veřejné 

komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, zavádění 
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vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů 

na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických 

komunikací pro účely bezpečnosti státu, se uskutečňují ve veřejném zájmu, je tato podmínka 

splněna. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je oprávněn zřizovat a provozovat na 

cizím pozemku nebo v něm stavby a zařízení dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona o 

elektronických komunikacích. Dále dle § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích pro 

zajištění výkonu oprávnění, uzavře s vlastníkem dotčené nemovitosti smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení uzavře smlouvu o zřízení 

služebnosti, popřípadě postupuje v souladu s § 104 odst. 4 zákona o elektronických 

komunikacích. 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu 

Šumperk, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v ostatní dny po dohodě). 

 

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. 

 

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. Po uplynutí lhůty pro podání 

námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. 

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 

ve věci k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nahlédnout do spisu, 

seznámit se se všemi podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně 

nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk 

u pověřené úřední osoby ve lhůtě od 9.11. 2022 do 16.11.2022 

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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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Před vydáním rozhodnutí stavebník předloží zdejšímu úřadu doklad o zaplacení správního 

poplatku podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč. (Údaje k platbě: číslo účtu: 19-

1905609309/0800, variabilní symbol: 1213616, specifický symbol: 5646822). 

 

 

 

 

  

Ing. Helena Urbanová 

vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu 

 

Přílohy: 

- 1x kopie C.11 Situační výkres  

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

Palík & Sokol s.r.o., IDDS: jj4xrrv 

  

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Obec Dolní Studénky, IDDS: rrzb73k 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 

  

vedlejší účastníci (dodejky) 

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 

Obecní úřad Dolní Studénky, + úřední deska na 15 dnů, Dolní Studénky č.p. 99, 788 20  Dolní 

Studénky 

  

dotčené správní orgány 

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odb. ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, IDDS: hjyaavk 

Obecní úřad Dolní Studénky, IDDS: rrzb73k 

 

archiv 
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