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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

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

kterého zastupuje Vegacom a.s., IČO 25788680, Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha 411, 

kterého zastupuje K.V.Z. spol. s r.o., IČO 00546178, Mokrá I 386, 760 01  Zlín 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 29.10.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

rVDSL Dolní Studénky (Šumperk)_OK 
 

na pozemcích st. p. 43, 44, parc. č. 217/2, 352, 353, 355/2, 355/3, 372/1, 373, 495/8, 

495/27, 495/32, 496/5, 496/17, 511/3, 511/7, 517, 518/1, 577, 579, 584/1, 842/6, 

846/8, 846/10, 854 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. 

 

 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací. Akce řeší zřízení 

optické přípojky pro rozvaděče SUMP1036, SUMP112 a SUMP937. Stávající rozvaděče 

budou demontovány a nahrazeny modernější skříní DSLAM. Jedná se o posílení 

telekomunikačních služeb pro obec Dolní Studénky, kde je velmi slabý signál a je ho třeba 

modernizovat pomocí optických kabelů.   

 

Vzhledem k rozsahu stavby není stavba členěna. 

 

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. Tato podmínka je splněna, 

protože dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, se 

zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
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komunikací, zavádění 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. 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, 12:45 - 17:00, v ostatní dny po dohodě). 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 42/2, 42/1, 257, 40, 37, 36, 35, 33, 29, 27, parc. č. 139/3, 495/1, 495/26, 496/13, 

496/18, 515/8, 842/5, 139/49, 139/1, 139/60, 216/2, 359, 361/2, 361/1, 215/16, 

363, 366, 367, 578, 370/1, 516, 374/1 v katastrálním území Dolní Studénky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dolní Studénky č.p. 80, č.p. 31, č.p. 178, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 68, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 36 a 

č.p. 37 

 

 

Upozornění: 

Další písemnosti nebudou ostatním účastníkům řízení doručovány jednotlivě, ale budou 

v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány veřejnou 

vyhláškou. Jednotlivě budou dále doručovány pouze žadateli a obci na jejímž území má být 

záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. 

 

Poučení: 

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.  

Oznámení o zahájení řízení se dotčeným orgánům, obci (která je účastníkem řízení podle § 85 

odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. 

správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona) se doručuje jednotlivě. Vzhledem k tomu, že jde o  řízení s velkým počtem 

účastníků je oznámení o zahájení územního řízení doručováno vedlejším účastníkům veřejnou 

řízení  vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 

správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.).  
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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 

18.1.2021. 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 19.1.2021. 

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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ing. Naděžda Masljaníková 

referent oddělení územního rozhodování 

 

 

  

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) 

Petra Bačková, Hněvotín č.p. 248, 783 47  Hněvotín 

Radek Dohnálek, Hostice č.p. 17, 789 63  Ruda nad Moravou 



Č. j. MUSP 128983/2020 

 

 

4|4 

Martin Haluza, Dolní Studénky č.p. 29, 788 20  Dolní Studénky 

Lubomír Hanák, Dolní Studénky č.p. 210, 788 20  Dolní Studénky 

Danuše Hanáková, Dolní Studénky č.p. 210, 788 20  Dolní Studénky 

Iveta Holinková, Dolní Studénky č.p. 4, 788 20  Dolní Studénky 

Věra Kubátková, Prievidzská č.p. 2394/3, 787 01  Šumperk 1 

Marek Kulhánek, Dolní Studénky č.p. 37, 788 20  Dolní Studénky 

Jaromír Laštuvička, Dolní Studénky č.p. 69, 788 20  Dolní Studénky 

Marie Laštuvičková, Dolní Studénky č.p. 69, 788 20  Dolní Studénky 

MUDr. Helena Musílková, Dolní Studénky č.p. 305, 788 20  Dolní Studénky 

Libor Nétek, Dolní Studénky č.p. 114, 788 20  Dolní Studénky 

Ivana Nétková, Dolní Studénky č.p. 114, 788 20  Dolní Studénky 

Pavel Nimmerrichter, Dolní Studénky č.p. 199, 788 20  Dolní Studénky 

Přemysl Nimmerrichter, Tyršova č.p. 89/26, 787 01  Šumperk 1 

Pavla Nimmerrichterová, Dolní Studénky č.p. 199, 788 20  Dolní Studénky 

Robin Pěnička, Prievidzská č.p. 2559/8, 787 01  Šumperk 1 

Bc. Petr Schartel, Dolní Studénky č.p. 368, 788 20  Dolní Studénky 

Jan Subják, Dolní Studénky č.p. 30, 788 20  Dolní Studénky 

MUDr. Lucie Šimová, Dolní Studénky č.p. 156, 788 20  Dolní Studénky 

Ing. Dana Šindelářová, Hoblíkova č.p. 337/1, Černá Pole, 613 00  Brno 13 

Jan Štolc, Dolní Studénky č.p. 26, 788 20  Dolní Studénky 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

EKOZIS spol. s r. o., IDDS: ai53fys 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Obec Dolní Studénky, IDDS: rrzb73k 

Správa silnic Ol. kraje, p.o., IDDS: ur4k8nn 

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 DOP Šumperk, 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 Morava, 

IDDS: hjyaavk 
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