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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 23.04.2018 podala společnost ign.cz internet, s.r.o., IČO 03628698, Havlíčkovo náměstí
653, 679 06 Jedovnice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: nové
optické připojení internetového pokrytí společnosti IGN plánované obytné výstavby v
Blansku, část Horní Lhota na pozemcích parc. č. 460/19, 460/75, 463/1, 463/3, 463/13,
464/14, 465/1 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska. Dnem doručení žádosti bylo
zahájeno územní řízení.
Účastníci řízení podle
27 odst.1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále též “správní řád“) jsou žadatel ign.cz internet, s.r.o., ICO 03628698,
Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice a dále město Blansko, nám. Svobody čp. 32/3,
67801 Blansko 1, MUDr. Aleš Průcha, Křižkovského čp. 1228/26, 67801 Blansko 1 a Ing.
Ivo Průcha, Zborovecká č.p. 1509/62, 67801 Blansko 1.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“), přezkoumal podle 90 stavebního zákona
podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle 79 odst.1 a 92 odst.1
stavebního zákona a
9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí o umístění stavby
nové optické připojení internetového pokrytí společnosti IGN plánované obytné
výstavby v Blansku, část Horní Lhota na pozemcích parc. č. 460/19, 460/75, 463/1, 463/3,
463/1 3, 464/1 4, 465/1 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky
1.

Nový optický kabel bude sloužit pro připojení vysokorychlostním internetem
předpokládané nové obytné zástavby na okraji Horní Lhoty v blízkosti stávajícího
vodárenského objektu.
Trasa je plánována od stávajícího stožáru wifi v blízkosti vodárenského objektu na p.č.
465/1, dále severním okrajem parcely 463/1, sloužící jako účelová komunikace se
štěrkovým povrchem v ochranné trubce ve vzdálenosti 0,5m od hranic sousedních
pozemků a v hloubce 0,8 lOm. V místě dvou kolmých přechodů přes komunikaci v
hloubce 1 ‚2m. Dále je trasa vedena po druhé jižní straně komunikace a kolmo okrajem
-

nové komunikace odbočuje k optickému rozvaděči na p.č. 460/75
První větev
pokračuje podél komunikace ve vzdálenosti 0,9 1,1 m oU hranice se sousedními
pozemky na východní straně. Druhá větev pak vede po opačné straně nové komunikace
podél hranic s pozemky p.č. 460/23, 460/29 a 460/22 ve vzdálenosti 0,88 1,45 m od
nich a vrací se na štěrkovou komunikaci na p.č. 463/1, 460/19 a 463/3 ato v souběhu s
elektrickými kabely.
.

-

-

Je uvažováno 13 vyústění (přípojek) 11 x vedle jednotlivých plynoměrných skříní a 2 x
rezervní vývod. Trasa je navržena mimo zpevněnou část komunikace a bude mít
celkovou délku 567m.
-

2.

Stavba bude umístěna, jak je výše popsáno a zakresleno ve výkresech situací v měřítku
1:2000, 1:500 a 1:250, které jsou součástí ověřené dokumentace stavby.

3.

Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 460/19,
460/75, 463/1, 463/3, 463/13, 464/14, 465/1 v katastrálním území Horní Lhota u
Blanska.

4.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení
uvedených v
79 odst.2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní
rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou
tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v
103 odst. 1 stavebního
zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle
24e odst.3
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění
staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.

5.

K provádění stavby:
•

6.

Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení ani provedení ohlášení. Lze ji realizovat
po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. Její užívání nevyžaduje kolaudační
souhlas ani kolaudační rozhodnutí.
Při projektové přípravě stavby a při vlastní realizaci budou respektovány podmínky
stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:

MěÚ Blansko, odboru ŽP, stanovisko čj. MBK4997/2017/ŽP/Su z 01.02.2017

A.

• S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou
v odpadovém hospodářství. O bezpečné likvidaci všech odpadů musí mít stavebník
stavební dodavatel doklady, které na vyžádání předloží oprávněným orgánům na
úseku životního prostředí či ke kolaudaci stavby.
-

• Stavební práce budou probíhat v souladu s normou ČSN 83 9061 technologie
vegetačních úprav v krajině ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Výkopy budou trasovány tak, nedošlo k poškození kořenových
systémů. Stavební materiály nebudou ukládány ke stromům a stroma budou
chráněny před poškozením bedněním, pletivem aj.
-

-

• Případné kácení dřevin rostoucích mimo les, y souvislosti se stavbou, musí probíhat
v souladu s 8 a 4 odst.1 vyhlášky MZP CR č.189/2013 Sb., kterou se upravují
některá ustanovení zákona
7.

Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany
• město Blansko, vyjádření č.j. MBK 06385/201 7/INV z 13.02.2017
• E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. D861 0-1 6269104 z 09.08.2018
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• GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001442518 z 10.02.201 7
• Vodárenská akciová společnost,
z 20.02.2017

as., divize

Boskovice, vyjádření č.j.

266/17

• Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 663495/17 z 12.07.2019
8.

Jelikož jde o stavební záměr uvedený v 103 odst.1 písm.e) bodech 4 až 8 stavebního
zákona, je povinností žadatele zpracovat dokumentaci pro provádění stavby
s náležitostmi dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

9.

K užívání této stavby se dle 2i zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, 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.
‚

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude stavba prokazatelně zahájena.

Odůvodnění
Dne 23.04.2018 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: nové optické připojení internetového pokrytí společnosti IGN
plánované obytné výstavby v Blansku, část Horní Lhota na pozemcích parc. č. 460/19,
460/75, 463/1, 463/3, 463/13, 464/14, 465/1 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska.
Zádost podal ign.cz internet, s.r.o., IČO 03628698, Havlíčkovo náměstí 653, 679 06
Jedovnice.
Jelikož předložená žádost s dokumentací neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, vyzval stavební úřad žadatele k jejich doplnění a odstranění vad a
současně řízení usnesením čj. SÚ PŘ 135/2018
21752/2018/Št z29.05.2018 přerušil.
Požadované doplnění bylo provedeno dne 07.11.2018, kdy bylo v řízení pokračováno.
—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 12.11.2018 oznámil zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tornu, že mu
byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění, upustil ve smyslu
87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit
své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly sdělit svá
závazná stanoviska dotčené orgány.
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle 85 stavebního zákona s ohledem na konstrukci,
výšku, hmotu, a odstupy navržené stavby od okolních hranic pozemků. Zahrnuje:
-

-

podle odst.1 písm.a) žadatele

—

společnost ign.cz Internet, s.r.o

podle odst.1 písm.b) město Blansko, jelikož záměr leží na území tohoto města
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-

-

-

podle odst.2 písma) vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena; s výjimkou
žadatele a města Blanska (parc.č. 460/1 9, 463/1, 463/3, 464/14 a 465/7) jde o vlastníky:
MUDr. Aleš Průcha a Ing. Ivo Průcha (parc.č.460175, 463/13) vše v k.ú. Horní Lhota u
Blanska
podle odst.2 písm.b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo
dotčeno;jde
vlastníky
o
pozemků:
těchto
sousedících
parc. č.460/2,460/3,46014,46018,46019,46011 2,460/18,460/20,460/21 ‚460/22,460/23,460/2
4,460/29,460/30,460/31 ‚460/34,460/51,460/76,460/77,460/78,160/79,460/80,460/81 ;4631
4,463/5,463/6,463/7,460/9,463/11,463/1 2;464/1 ‚464/2,464/3,464/4,464/5,464/7,464/9,46
4111,464112,464/13,464/15,464116, 460/17 a 567 vše v k.ú. Horní Lhota u Blanska
podle předchozí odrážky jde také o vlastníky a správce dotčených komunikací a
inženýrských sítí: kterými jsou GridServices, s.r.o.; E.ON ČR, s.r.o; VAS,a.s. a CETIN
a.s.

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil stanoviska a důkazy. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s požadavky
stavebního zákona a Jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky
na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř.
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního
zákona.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení ÚP a RR jako orgánu
územního plánování čj. ÚP NS 312/2018 27776/2018/Ko z 19.07.2018
—

Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto územním
rozhodnutím nic nemění.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací
a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní
vztah mezi těmito subjekty a žadatelem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou
zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily navrženému umístění
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení nebyly
podány.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu,
podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém
rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání Jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. K novým skutečnostem
uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již
dříve.
3 Oni

‚‚

\

1/I

Ing. Petra Reisiglová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

2
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‘
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Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

z744.

Vyveseno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

•4‘(

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

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.

Přílohy
Ověřená dokumentace (obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
-

Obd ľŽĺt
žadatel (doručenka)
1. ign.cz internet, s.r.o., IDDS: y3pt2ar
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 653, 679 06 Jedovnice
další účastníci řízení vlastníci pozemků, na kterých je stavba umísťována
(doručenky)
2. Město Blansko, nám. Svobody čp. 32/3, 678 01 Blansko 1
3. MUDr. Aleš Průcha, Křižkovského č.p. 1228/26, 678 01 Blansko 1
4. Ing. Ivo Průcha, Zborovecká č.p. 1509/62, 678 01 Blansko 1
-
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ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich

parc.č.460/2,460/3,460/4,46018,460/9,460/1 2,460/18,460/20,460/21460/22,460/23,460/24,
460/29,460/30,460/31 ‚460/34,460/51,460/76,460/77,460/78,160/79,460/80,460/81,
parc. č.463/4,463/5,463/6,463/7,460/9,463/1 1,463/12,
parc.č.464/1 ‚46412,464/3,464/4,464/5,464/7,464/9,464/1 1,464/12,464/13,464/15,464/16,
460/17 a 567 vše v k.ú. Horní Lhota u Blanska
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí, lesa, vodního toku a komunikací
Ceská telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
E.ON Ceská republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera čp. 2151/6, 37049 Ceské Budějovice
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice

dotčený orgán
5. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky Čp. 1316/1, 678 01
Blansko 1

Dále obdrží
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
územní rozhodnutí na stavbu: nové optické připojení internetového pokrytí
společnosti IGN plánované obytné výstavby v Blansku, část Horní Lhota, žadatel
ign.cz internet, s.r.o.
—
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