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ÚŘAD MĚSTYSE LOMNICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice, tel.: 549 450 169 

Spis. zn.: UMLO/1940/2019/STU         V Lomnici dne 18.9.2019 

Č.j.:         UMLO/ 1984/2019/STU-Kl  

 

 

Kratochvíl Leoš, nar. 30.1.1983, Skalička č.p. 26, 666 03 Tišnov, IČO: 75056151 

zastoupený: Ing. Srncem Alešem, Erbenova 829/4, 678 01 Blansko, IČ: 04678257 

  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 

Kratochvíl Leoš, nar. 30.1.1983, Skalička č.p. 26, 666 03 Tišnov, IČO: 75056151, 

zastoupený: Ing. Srncem Alešem, Erbenova 829/4, 678 01 Blansko, IČ: 04678257 

 

(dále jen „žadatel“), podal dne 11.9.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

„Sdělovací vedení Rašov“  
 

na pozemcích: 

parc.č. 2402 (ostatní plocha), parc.č. 2396/2 (vodní plocha), parc.č. 2396/1, parc.č. 1457/23 

(ostatní plocha), parc.č. 880/1 (ostatní plocha), par.č. 879/1 (ostatní plocha), par.č. 881/1 

(ostatní plocha), parc.č. 879/4 (ostatní plocha), parc.č. 1457/5 (ostatní plocha), parc.č. 1484/2 

(ostatní plocha), parc.č. 1484/23 (ostatní plocha), parc.č. 13/1 (ostatní plocha), parc.č. 138 

(ostatní plocha), parc.č. 1484/5 (ostatní plocha), parc.č. 1468 (ostatní plocha), parc.č. 1469/4 

(ostatní plocha), parc.č.st. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 136/1 (ostatní plocha), 

parc.č. 58 (ostatní plocha), parc.č. 122 (ostatní plocha), parc.č. 1457/3 (ostatní plocha), parc.č. 

1435/1 (ostatní plocha), parc.č. 80/3 (ostatní plocha), parc.č. 80/5 (ostatní plocha), parc.č.st. 

102 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1492 (ostatní plocha), parc.č. 139/5 (vodní plocha), 

parc.č. 204 (ostatní plocha), parc.č. 139/2 (zahrada), parc.č. 1484/3 (ostatní plocha), parc.č. 

1450/2 (ostatní plocha), parc.č. 131/2 (ostatní plocha), parc.č. 131/3 (ostatní plocha), parc.č. 

232/2 (zahrada), parc.č. 1484/7 (ostatní plocha), parc.č. 94/1 (ostatní plocha), parc.č. 1443/2 

(ostatní plocha), parc.č. 93/3 (ostatní plocha), parc.č. 1457/2 (ostatní plocha), parc.č. 1484/4 

(ostatní plocha), parc.č. 1439/1 (ostatní plocha), parc.č. 99/4 (zahrada), parc.č. 132 (vodní 

plocha), parc.č. 2079 (ostatní plocha), parc.č. 2110 (orná půda), parc.č. 1484/6 (ostatní 

plocha), parc.č. 139/3 (vodní plocha), parc.č. 2401 (ostatní plocha), parc.č. 1466/5 (ostatní 

plocha), parc.č. 57/3 (zahrada), parc.č. 1246/3 (orná půda), parc.č. 138 (ostatní plocha), 

parc.č. 1469/1 (ostatní plocha), parc.č. 1484/1 (ostatní plocha), parc.č. 1484/26 (vodní 

plocha), parc.č. 1457/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Rašov. Uvedeným dnem bylo 

dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) 

zahájeno územní řízení. 

 

 Úřad městyse Lomnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. e) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle § 11 odst. 1 správního řádu, oznamuje 
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podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, 

ve kterém dle téhož ustanovení upouští od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci 

mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 

  

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

 

jinak se k nim dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.  

 

 Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání 

rozhodnutí. Správní orgán tedy současně sděluje účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 

36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí. K uplatnění tohoto práva stanovuje správní orgán lhůtu 7 dnů po 

uplynutí výše uvedené lhůty pro vydání námitek a závazných stanovisek. Po vypršení této 

lhůty bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci. 

 

 

 

Poučení 
 

Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o 

kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k 

námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odstavci 4 stavebního zákona, se 

nepřihlíží. 

Podle § 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), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je 

její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může 

v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K 

námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své 

stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li 

zákon jinak. 

 Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být 

účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti ve věci v plném rozsahu vyhovuje, a 

účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

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

moc. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Stavebním úřadě 

v Lomnici nejlépe v úřední dny (pondělí a středa 7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00), v jinou dobu 

po předchozí telefonické domluvě.   

 

 

 

 

         Ing. Ludmila Klepárníková  

         vedoucí stavebního úřadu 
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Oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse 

Lomnice a obce Rašov, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………………                                Sejmuto dne: ……………………. 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………... 

 

 

Razítko a podpis oprávněné osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou) 

Ing. Srnec Aleš, Erbenova 829/4, 678 01 Blansko 

Obec Rašov, Rašov č.p. 50, 679 23 Lomnice 

 

dotčené orgány: 

MěÚ Tišnov, Odbor územního plánování, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov 

MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov 

MěÚ Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov 

 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou) 

Obec Rašov, Rašov č.p. 50, 679 23 Lomnice 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

Zeman Zdeněk, Rašov č.p.9, 679 23 Lomnice 

Čechová Marie, Skorotice č.p. 25, 592 62 Nedvědice 

Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova, nám. Palackého č.p. 73, 679 23 Lomnice 

Dr. Thienen-Adleflycht Franz, Wollzeile 9/Bäckerstrasse 4/II, 1010 Wein, Rakouská 

republika 

JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice 

Pařízek Vlastimil, Rašov č.p. 28, 679 23 Lomnice 

Ondrová Alena, Jízdárenská 400, 664 62 Hrušovany u Brna 

Musil Rostislav, Rašov č.p. 36, 679 23 Lomnice 

Doušek Ivo, Rašov č.p. 23, 679 23 Lomnice 

Hulák Josef, Rašov č.p. 91, 679 23 Lomnice 

Huláková Anna, Rašov č.p. 91, 679 23 Lomnice 

Zemanová Anna, Rašov č.p. 9, 679 23 Lomnice  

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
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účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8, Správa toků – 

oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno 

QUANTUM, a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov 

 

 

 

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

parc.č. 885/7, parc.č. 885/10, parc.č. 898/2, parc.č. 898/3, parc.č. 885/2, parc.č. 2400, parc.č. 

3/1, parc.č. 884, parc.č. 7/3, parc.č. 7/2, parc.č. 879/16, parc.č. 880/4, parc.č. 879/13, parc.č. 

879/12, parc.č.st. 86, parc.č.st. 80, parc.č. 1/5, parc.č. 1/6, parc.č. 1484/24, parc.č.st. 68, 

parc.č. 11, parc.č.st. 2, parc.č.st. 1, parc.č. 160, parc.č.st. 6, parc.č. 13/3, parc.č. 13/4, parc.č.st. 

70, parc.č.st. 3/2, parc.č.st. 71, parc.č. 20/2, parc.č. 25, parc.č.st. 90, parc.č. 26/3, parc.č. 30, 

parc.č.st. 11, parc.č. 144/2, parc.č. 143, parc.č. 154, parc.č. 144/1, parc.č.st. 9/2, parc.č. 151, 

parc.č. 153, parc.č.st. 66, parc.č. 139/3, parc.č.st. 58, parc.č. 156, parc.č. 147, parc.č.st. 133, 

parc.č. 142, parc.č. 140, parc.č. 203, parc.č.st. 52, parc.č.st. 54/2, parc.č.st. 54/1, parc.č. 202/2, 

parc.č. 196, parc.č. 194/1, parc.č. 189, parc.č. 188, parc.č.st. 59, parc.č. 178/1, parc.č. 171, 

parc.č. 169 parc.č.st. 64, parc.č. 1505, parc.č.st. 65/1, parc.č. 163/1, parc.č. 37, parc.č. 46/2, 

parc.č.st. 13, parc.č. 44, parc.č. 43, parc.č.st. 96, parc.č. 40/3, parc.č. 50/4, parc.č. 1230/2, 

parc.č. 2483, parc.č. 50/6, parc.č. 52/1, parc.č. 57/1, parc.č. 57/2, parc.č. 59/2, parc.č. 1465, 

parc.č. 63, parc.č. 67/1, parc.č. 1464, parc.č. 69/2, parc.č. 71, parc.č. 74/1, parc.č. 74/2, parc.č. 

76/2, parc.č. 1246/2, parc.č.st. 104, parc.č. 76/2, parc.č.st. 27, parc.č.st. 26, parc.č.st. 25, 

parc.č. 1496, parc.č.st. 22/2, parc.č.st. 22/1, parc.č. 64/2, parc.č. st. 40, parc.č.st. 19, parc.č.st. 

18, parc.č.st. 16, parc.č.st. 15, parc.č. 136/2, parc.č.st. 42, parc.č. 55, parc.č. 14/2, parc.č. 46/1, 

parc.č. 208, parc.č. 210/2, parc.č. 210/3, parc.č.st. 49/1, parc.č.st. 49/2, parc.č. 210/1, parc.č. 

210/5, parc.č.st. 49/3, parc.č.st. 48, parc.č.st. 46, parc.č.st. 47, parc.č.st. 41, parc.č. 231, 

parc.č.st. 45/2, parc.č. 127, parc.č. 126, parc.č. 125, parc.č. 232/1, parc.č. 38/4, parc.č. 233/1, 

parc.č. 233/2, parc.č. 111, parc.č.st. 37/1, parc.č. 104, parc.č.st. 36/2, parc.č. 100, parc.č. 101, 

parc.č.st. 35, parc.č. 99/2, parc.č.st. 75, parc.č.st. 76, parc.č. 1484/8, parc.č. 1487/1, parc.č. 

1484/16, parc.č.st. 34, parc.č. 78/2, parc.č. 93/5, parc.č.st 81, parc.č. 1484/9, parc.č. 99/1, 

parc.č.st. 77, parc.č.st. 78/1, parc.č. 253/4, parc.č. 78/2, parc.č. 92/1, parc.č. 91/2, parc.č. 88, 

parc.č. 91/1, parc.č.st. 32/3, parc.č. 1491, parc.č.st. 110, parc.č.st. 32/1, parc.č. 1255/1, parc.č. 

283, parc.č. 2116, parc.č. 2115, parc.č. 2114, parc.č. 2113, parc.č. 2112, parc.č. 2111, parc.č. 

84/2, parc.č.st. 28/1, parc.č.st. 28/2, parc.č. 1484/10, parc.č. 1224, parc.č. 42, parc.č. 40/4, 

1487/1 v katastrálním území Rašov. 
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