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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9, 
kterého zastupuje K.V.Z. spol. s r.o., IČO 00546178, Mokrá I 386, 760 01  Zlín 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 14.01.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby a žádost o povolení výjimky z ustanovení §24 odst.1 vyhl.č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů: 

Přípojka optického kabelu 
dokumentace pod názvem: 

"RVDSL1738_M_M_SUMP125_SUMP1HR_OK" 
 
 

na pozemcích: 

parc. č. 41/21, 41/29, 41/31, 41/32, 47/21, 501/1, 501/7, 529/1, 529/2, 842/17, 842/18, 
842/22, 842/27, 842/29, 846/23, 846/24, 846/26, 846/34, 846/37, 846/38 v katastrálním 
území Dolní Studénky,  

parc. č. 1060/1, 1060/38, 1151, 1152, 1205, 1220/9, 1221/2, 1224/3, 1224/7, 2095/8, 
2095/12, 2096/1, 2096/25, 2185/1, 2185/2 v katastrálním území Šumperk.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění výše uvedené stavby a řízení o 
povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle §169 odst.2 stavebního zákona 
ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle §169 odst.3 stavebního 
zákona. 
 

Stavba obsahuje: 

- Zřízení přípojky optického kabelu pro rozvaděč SUP125 z důvodu posílení 
telekomunikační sítě obce Dolní Studénky. Napojení kabelu bude provedeno na parc.č. 
1060/11 v k.ú. Šumperk. Trasa vede pod silnící Žerotínova a díle v zeleném pásu vedle 
cyklostezky až ke stávajícímu sloupu na parc.č. 1224/7. Tento sloup bude vyměněn za 
nový a přes vodní náhon vede trasa závěsným kabelem (výjimka) až do místa postavení 
nového sloupu na parc.č. 2095/12. Dle kabel bude pokračovat zemním výkopem 
v pozemcích mezi cyklostezkou a komunikací na Dolní Studénky až k mostu pro 
cyklisty. Přes řeku Desná bude proveden řízený podvrt pod řekou v hl. min. 1,5 m pode 
dnem a přesahem chráničky 6 m za břehovou hranu. Na druhé straně povede trasa až 
k místní komunikaci. Tato komunikace bude podvrtána a kabel povede v chodníku až 
k novému rozvaděči.SIS900.Do výkopu budou uloženy dvě trubky HDPE 40/33 m 
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s optickými kabely. Celková délka trasy je 905 m zemním kabelem a 31 m nadzemním 
kabelem. Nadzemní vedení s novým sloupem bude umístěné na parc.č. 1224/7, 
1224/3,1151,1205,1152 a 2095/12 v k.ú. Šumperk…….. viz zákres přehledka 1:3000 

 

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, 12:45 - 17:00, v ostatní dny po dohodě). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 6195/1, 6195/2, 6195/3, parc. č. 1224/1, 1224/5, 1222/6, 1222/1, 1222/7, 1221/1, 
1220/3, 1220/2, 1220/1, 1220/4, 2095/11, 2186/2, 2186/1 v katastrálním území 
Šumperk,  

st. p. 304, 305, parc. č. 36/4, 36/1, 846/28, 842/19, 47/13, 47/12, 846/25, 515/1, 47/10, 
47/25 v katastrálním území Dolní Studénky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dolní Studénky č.p. 231 a č.p. 232 

 

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 mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Po uplynutí lhůty pro podání námitek a 
závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a to dne 
12.05.2021. Účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí 
ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nahlédnout 
do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou 
účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u odboru výstavby Městského úřadu 
Šumperk u pověřené úřední osoby ve lhůtě do 5 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet 
dne 13.5.2021  do 19.05.2021. 

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. 

 

Před vydáním rozhodnutí stavebník předloží zdejšímu úřadu doklad o zaplacení 
správního poplatku.  

 
 
 
 
 
  
Ludmila Veselá 
referent oddělení územního rozhodování 
 
 
 

Příloha :  

- Přehledná situace :  Přehledka 1:3000 

 

 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 
 
Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 
K.V.Z. spol. s r.o., IDDS: u5g5n35 
  
ostatní hlavní 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 
  
účastníci (dodejky) 
Miroslav Brückner, Žerotínova č.p. 3173/85B, 787 01  Šumperk 1 
Vendula Eliášová, Žerotínova č.p. 3173/85B, 787 01  Šumperk 1 
Ing. Jan Kotrle, IDDS: 8dq3vkw 
Andrea Preisslerová, Žerotínova č.p. 3173/85B, 787 01  Šumperk 1 
Eva Procházková, Dolní Studénky č.p. 326, 788 20  Dolní Studénky 
Zdeněk Růžička, K. H. Máchy č.p. 336/4, 787 01  Šumperk 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
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ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
EKOZIS spol. s r. o., IDDS: ai53fys 
Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
HL Investment Solutions s. r. o., IDDS: 3g3gk5x 
Město Šumperk zast. MěÚ RÚI Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám. Míru č.p. 
364/1, 787 01  Šumperk 1 
Obec Dolní Studénky, IDDS: rrzb73k 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
SUMTEX CZ s.r.o., IDDS: c8g5cv5 
SUMTEX ENERGO s.r.o., IDDS: mzr5cvz 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 
ÚSOVSKO  a. s., IDDS: n58u2xz 
VERAVIL TRADE s.r.o., IDDS: bqhmsds 
  
dotčené správní orgány 
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
MěÚ RÚI Šumperk - orgán ÚP, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk 
  
na vědomí 
GridServices s.r.o*, IDDS: jnnyjs6 
 
archiv 
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