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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 19.11.2019 

Č.j.:         UMLO/2341/2019/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 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

 Stavební úřad v Lomnici, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 

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

v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v územním řízení posoudil podle § 84 až 

90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále 

jen“rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 11.9.2019 podal 

 

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“), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu:  

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

„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 
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(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 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o umístění nových optických kabelových tras v obci Rašov. Trasy budou 

vycházet z nového technologického rozvaděče umístěného u paty stožáru na pozemku 

parc.č. 2110 v katastrálním území Rašov. Odtud budou trasy rozvedeny k jednotlivým 

napojovaným objektům. Trasy budou kopírovat návrh pokládky podzemní části 

kabelového vedení nově rekonstruované sítě společnosti E.ON.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Nové optické kabely budou umístěny v souladu se situačními výkresy 1.1 – 1.7 

z dubna 2019, které autorizoval Ivan Vávra, ČKAIT – 1006804 pod zakázkovým č. 

2019-001. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Navržené vedení bude v délce:  

HDPE trubky s optickým kabelem – cca 4550 m. 

- Technologické rozvaděče – 10 ks. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umisťuje. 

 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou v dubnu 

2019 autorizoval Ivan Vávra, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, 

ČKAIT - 1006804, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku katastrální 

mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 

vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak 

aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s územně plánovací dokumentací. 

2. Stavba bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavbu lze provést na základě tohoto územního rozhodnutí po nabytí právní moci. Pro její 

provedení není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. 

4. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, Odboru územního plánování ze dne 

11.6.2019 pod č.j. MUTI 20212/2019/OÚP/DA/DK 

a) Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k návrhu záměru 

„Rašov – sdělovací vedení“ na pozemcích parc.č. viz přiložený seznam 

v katastrálním území Rašov, kterou předložil dne 4.6.2019 orgánu územního 

plánování pan Leoš Kratochvíl, Skalička 26, 666 03 Tišnov, který je zastoupen 

společností KABEL-PROJEKT, Řípská 1310/11e, 627 00 Brno, podle ověřených 
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grafických příloh: Celková situace sdělovacího vedení – klad listů. Další 

podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví. 

5. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí ze dne 

7.6.2019, č.j. MUTI 20535/2019/OŽP/Ko - komplexní vyjádření 

a) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: záměrem jsou 

dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále 

ZPF), dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění. V souladu s ust. § 7 odst. 4 bude vydáno, na základě Vámi 

podané žádosti, vyjádření k návrhu trasy. 

b) Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je záměr možný. Součástí stavby je křížení 

vodního toku Chrastová (IDVT 10197511) a bezejmenného toku (IDVT 

10204657), ve správě Lesů ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 

13, 602 00 Brno. Stavba podléhá souhlasu vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ 

Tišnov) ke stavbám na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a na 

pozemcích s takovými pozemky sousedícími, dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního 

zákona, ke kterému je zapotřebí: vyplnit příslušnou žádost, vyjádření správce 

vodního toku k projektové dokumentaci. 

c) Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší, kdy 

závazné stanovisko dle ust. § 11 odst. 3 výše uvedeného zákona pro stacionární 

zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebude 

zdejším odborem životního prostředí vydáno. 

d) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů: V průběhu stavby je nutno zachovat a 

respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před 

poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Případný zásah do dřevin je nutno 

projednat s místně příslušným orgánem ochrany přírody Obecním úřadem Rašov. 

e) Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a 

zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství. 

f) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: 

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech, kdy závazné 

stanovisko (dále jen „ZS“) dle ust. § 79 odst. 4 výše uvedeného zákona, bude 

zdejším odborem životního prostředí vydáno, na základě Vámi podané žádosti. 

6. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, ze dne 

14.8.2019 pod č.j. MUTI 29204/2019/OŽP/Sl – závazné stanovisko – souhlas dle 

ustanovení § 17 vodního zákona 

Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení podmínek plynoucích z vyjádření Lesů ČR, 

s.p. správa toků – oblast povodí Dyje, pod č.j. LCR952/002823/2019 ze dne 4.7.2019: 

a) Stavbou budou dotčeny pozemky KN p.č. 2396/2 a p.č. 139/3, obě v k.ú. Rašov ve 

správě Lesů ČR, s.p. – STOP Dyje, a proto je třeba se spojit s Ing. Mastnou 

(referentka katastru) a ještě před vydáním souhlasu se stavbou uzavřít smluvní 

vztah – smlouvu budoucí o služebnosti (věcném břemeni). 

b) Křížení toků s optickým kabelem bude 5x (1x protlak – 1x v mostu a 3x pod 

římsou). První křížení od Lomnice bude vedeno spodem v chráničce, min. 1,2 m 
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pode dnem (pod rovnaninou z lomového kamene) a bude provedeno protlakem 

z důvodu možného poškození zpevnění toku. Druhé křížení od Lomnice bude 

v mostní konstrukci (nutný souhlas SÚS JMK) a zbylá křížení budou umístěna na 

mostky pod římsy se souhlasem jejich správce/vlastníka – Obec Rašov. 

c) Souběh kabelového sdělovacího vedení a osazení nadzemních prvků 

(technologické rozvaděče) bude mimo manipulační pruh 6 m „ochranné pásmo“ 

od hrany toku, užívaný správcem toku, aby nedošlo k jeho poškození při opravě – 

údržbě toku, případně nepřekáželo při rekonstrukci opevnění toku. Výjimku tvoří 

vedení podél p.č. 1484/26 v k.ú. Rašov, kde je povolena vzdálenost od zpevnění 

(dlažba) břehu koryta min. 1 m. 

d) Při realizaci sdělovacího kabelového vedení nesmí dojít k poškození zpevnění a 

opevnění zdí toků, které jsou v majetku a správě Lesů ČR, s.p., správa toků – 

oblast povodí Dyje. 

e) Obnovou sdělovacích vedení nebudou dotčena práva daná zákonem č. 254/2001 

Sb., v platném znění. 

f) Mechanizační prostředky budou v řádném technickém stavu. Při stavební činnosti 

nesmí dojít ke znečištění povrchových vod ropnými látkami. 

g) Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů, či jinými stavebními materiály. 

h) Správce toku bude přizván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek. 

7. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, ze dne 

6.8.2019 pod č.j. MUTI 28365/2019/OŽP/Va – vyjádření k návrhu trasy 

a) Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry 

v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti 

spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně 

vybudovaného na dotčených pozemcích. 

b) Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemci dotčených 

zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy. 

c) Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice v šíři 3 m, 

s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 

m. 

d) Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 

dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

e) Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice 

s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení. 

f) Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do 

ZPF. 

8. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, ze dne 

22.7.2019 pod č.j. MUTI 25994/2019/OŽP/HR – závazné stanovisko z hlediska nakládání 

s odpady 

b) Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených 

jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště. 

c) Stavebník si uchová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění 

oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení 

k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy 

v oblasti odpadového hospodářství. 

9. Budou dodrženy podmínky společnosti QUANTUM, a.s. ze dne 31.5.2019 pod č.j. 

233/JF/2019 

a) Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod IPE. 

b) Trasa sdělovacího vedení jde souběhem a v OP plynovodů a přípojek. 
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c) Křížení a souběh kabelového vedení, přípojky vody, vodovodu a kanalizace 

s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované 

šachty, stavby a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou 

vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové 

chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být 

minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou 

chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1 m. 

d) Výkop v ochranném pásmu 1 m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně. 

e) V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části 

plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.  

f) Před zahájením prací požádejte QUANTUM, a.s. pana Julinu, tel. 724 703 983, e-

mail: julina@quantumas.cz o přesné vytýčení plynárenských zařízení po 

jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém. 

g) Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. 

Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000 

Sb. 

h) Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, 

a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech 

stavby. 

i) Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být 

přizváni. 

10. Budou dodrženy podmínky E.ON Distribuce, a.s. ze dne 3.6.2019 pod č.j. S46170-

16329451 – vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP zařízení DS ve 

vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.  

a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při 

realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 

458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je 

zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a 

bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) 

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 

b) Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází náš stavební záměr zaevidovaný 

pod č.j. 1040009239 Rašov – obnova NN, TS Obec. Jedná se o obnovu distribuční 

sítě nadzemního vedení NN za podzemní vedení NN. Projektovou dokumentaci 

zpracovává náš smluvní partner PK-elektro s.r.o., Vítězslav Fiala, te. 723 273 174, 

e-mail: fiala@pk-elektro.cz. Je nutné koordinovat práce stavebních záměrů. 

c) Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN 

požadujeme dle normy ČSN 73 6005 osazení betonových chrániček na sdělovací 

vedení s přesahem min. 1 m na každou stranu křižovaného objektu. Trasu výkopů 

v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN provádět 

v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich 

stabilita, pro sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. 

Minimální vzdálenost výkopů od venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m 

pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v OP podzemního vedení 

VN, NN provádět pouze ručním nářadím. 

d) Při provádění výstavby sdělovacího vedení požadujeme respektovat prostorovou 

normu ČSN 73 6005. Předmětné sdělovací vedení není možné ukládat do 

společného výkopu s kabelovým vedením v majetku E.ON Distribuce, a.s. 

mailto:fiala@pk-elektro.cz
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e) Dle ČSN 73 6005 při nedostatečné šířce přidruženého prostoru mají při ukládání 

přednost sítě pro silové kabely před sdělovacími kabely. Elektrické silové kabely 

se ukládají v prostoru nejblíže přilehlém k zástavbě. 

f) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém 

území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře 

viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu 

trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, 

aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

g) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 

14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. 

V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího 

zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy 

provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle 

pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, 

NN zajistí Roman Holík, tel.: 733-670250, email: roman.holik@eon.cz. 

h) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním 

nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 

provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

i) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), tak aby 

nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení 

výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další 

podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po 

jeho odkrytí. 

j) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným 

zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 

k) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O 

kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při 

nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na 

náklady investora stavby. 

l) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými 

vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, 

PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, 

ČSN EN 61 936-1. 

m) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP distribučního zařízení je 

dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či 

umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a 

výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) u 

nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, d) u podzemního vedení 

vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 

6t. 

n) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve 

vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování 

ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 

o) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před 

jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na 

správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví 

bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 

ČSN EN 50 110-1. 

p) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit 

k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního 
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vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 

požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.  

q) Kontakty správců zařízení: 

VN+NN Regionální správa, Karel Truhlář, tel. 516494022, email: 

karel.truhlar@eon.cz 

11. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 

28.5.2019, č.j. 645915/19 

a) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže 

uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 

Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• Trubky HDPE ukládejte mimo trasu SEK Cetin, v místech křížení pod 

kabely Cetin, při dodržení ČSN 736005; a 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 

Vyjádření. 

b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK 

její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který 

vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických 

komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení.  

c) Pro účely přeložení SEK dle bodu (b) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen 

uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o 

realizaci překládky SEK. 

d) Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, 

jakož i pro Důvod vydání Vyjádření stanovený Žadatelem v Žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti v Den konce platnost Vyjádření, změnou rozsahu 

Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo 

jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami 

ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí 

platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

12. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. ze dne 

3.7.2019 pod č.j. 10077/2019-ÚVO/DoPe – vyjádření 

a) Startovací a cílové jámy mimo pozemky p.č. 1457/23, 1435/1 ve vlastnictví 

Jihomoravského kraje budou vyhloubeny min. 1 m od krajnice vozovky mimo 

těleso pozemních komunikací. 

b) Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice. 

c) Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí 150 cm od nivelety 

vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace. 

d) Stavba „Rašov – sdělovací vedení“ nezasáhne výkopovými pracemi do silnic 

III/37712 a III/37713. 

e) Při provádění prací nesmí být poškozena ani znečištěny silnice III/37712 a 

III/37713 vozidly a mechanizmy stavby. V případě poškození silnic III/37712 a 

III/37713 stavební činností uvažované stavby, budeme požadovat opravu silnice. 

f) V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani 

jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke 

znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. 

g) Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu 

silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad. 
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h) Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do 

pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné 

břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. 

i) Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků 

Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, Komenského 2, 678 01 

Blansko (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před 

podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu. 

j) O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Petr 

Dolníček (kontakt: 734412357, e-mail: petr.dolnicek@susjmk.cz), silniční 

inspektor. 

k) Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím 

dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, 

s investorem stavby, příp. se zástupcem firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat 

kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací 

na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se 

uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy 

veškerých vad, které vzniknou po ukončení. 

l) Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u 

specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného 

dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření 

Policie ČR DI a SÚS JMK: 

m) Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a 

silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit 

zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. 

 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona: 

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

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

 

 

Odůvodnění 
 

Dne 11.9.2019 podal 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, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle 

§ 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení. 

 Úřad městyse Lomnice, stavební úřad dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 

oznámil dne 18.9.2019 zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 

jednání a stanovil lhůtu, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a 

účastníci své námitky.  

V uvedené lhůtě nebyly závazná stanoviska ani námitky uplatněny, s výjimkou podání 

účastníka řízení - spotřebního družstva COOP JEDNOTA v Boskovicích ze dne 1.10.2019, 

formálně označeného jakožto „připomínky“ k předložené PD – Sdělovací vedení Rašov, 

v němž uvádí, cit.: „Nesouhlasíme s vedením trasy po našem pozemku parc.č.st. 102 v k.ú. 

http://www.susjmk.cz/
mailto:petr.dolnicek@susjmk.cz
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Rašov v asfaltové ploše podélně před prodejnou – požadujeme přeložit trasu do zeleného pásu 

– rovněž na našem pozemku stejné parc. číslo – projektantem bylo telefonicky přislíbeno. 

V další části trasy, která musí vést asfaltovou plochou na našem pozemku (která slouží i jako 

příjezd k naší zásobovací rampě a k hasičské zbrojnici) požadujeme tento překop provést 

mimo otvírací dobu prodejny z důvodu zásobování.“   

Následně podáním doručeným stavebnímu úřadu dne 11.10.2019 spotřební družstvo 

COOP JEDNOTA v Boskovicích sdělilo: „Po zaslání částečné situace akce Sdělovací vedení 

Rašov bereme zpět svoji připomínku ohledně trasování na našem pozemku parc.č. 102 v k.ú. 

Rašov a s vedením sdělovacích sítí souhlasíme – bude uloženo v zeleném pásu. Pro toto 

vedení bude proveden vklad věcného břemene do KN – vše na náklady investora. V další části 

trasy, která musí vést asfaltovou plochou na našem pozemku (která slouží i jako příjezd k naší 

zásobovací rampě a k hasičské zbrojnici) deklarovaný překop dohodneme s realizátorem tak, 

aby nebyl omezen příjezd zásobování k prodejně.“ 

Ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 stavebního zákona platí, že námitku, o které 

nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 

požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k 

dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve 

věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo 

jiných věcných práv. 

Jak plyne z výše uvedeného, námitka uplatněná spotřebním družstvem COOP 

JEDNOTA v Boskovicích byla mezi účastníky vyřešena ve smyslu výše citovaného 

ustanovení § 89 odst. 6 stavebního zákona dohodou a namítatel vzal svoji námitku zpět.   

 Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a 

předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je 

v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení.  

Záměr žadatele je dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky 

na využívání území. 

Záměr je dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona také v souladu 

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba sdělovacího vedení 

nebude vyžadovat nové napojení na dopravní infrastrukturu, stavba je přístupná ze stávajících 

místních komunikací.  

Na základě posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) stavebního 

zákona dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, a to Městského úřadu Tišnov, Odboru životního 

prostředí, Městského úřadu Tišnov, Odboru územního plánování, vydaných podle zvláštních 

právních předpisů. Dále je možné konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit 

rozpory mezi správními orgány, příp. dotčenými orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního 

zákona, nebo vést dohodovací řízení mezi těmito orgány ve smyslu § 136 odst. 6 správního 

řádu. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal přeloženou žádost, projednal 

ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 

zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 

vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 Podkladem pro rozhodnutí byly následující vyjádření dotčených orgánů a vlastníků 

(správců) dopravní a technické infrastruktury: 

- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru územního plánování ze dne 

11.6.2019 pod č.j. MUTI 20212/2019/OÚP/DA/DK 
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- komplexní vyjádření Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí ze dne 

7.6.2019, č.j. MUTI 20535/2019/OŽP/Ko 

- vyjádření Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí ze dne 6.8.2019 pod č.j. 

MUTI 28365/2019/OŽP/Va – vyjádření k návrhu trasy 

- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí ze dne 

14.8.2019 pod č.j. MUTI 29204/2019/OŽP/Sl – závazné stanovisko – souhlas dle 

ustanovení § 17 vodního zákona 

- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí ze dne 

22.7.2019 pod č.j. MUTI 25994/2019/OŽP/HR – závazné stanovisko z hlediska nakládání 

s odpady 

- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje p.o.k. ze dne 3.7.2019 pod č.j. 

10077/2019-ÚVO/DoPe 

- vyjádření Lesů České republiky, s.p., správy toků – oblasti povodí Dyje ze dne 4.7.2019 

pod č.j. LCR952/002823/2019 

- vyjádření o existenci zařízení DS a udělení souhlasu se stavbou a činností v OP 

společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne 3.6.2019 pod č.j. S46170-16329451 

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Czech Republic, a.s. ze 

dne 28.5.2019 pod č.j. 645915/19 

- stanovisko QUANTUM, a.s. ze dne 31.5.2019 pod č.j. 233/JF/2019 

- vyjádření Obce Rašov se sdělením jednání zastupitelstva ze dne 14.6.2019 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona. Stavební úřad tedy 

pojal za účastníky územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele Kratochvíla 

Leoše, nar. 30.1.1983, Skalička č.p. 26, 666 03 Tišnov, IČO: 75056151, zastoupeného: Ing. 

Srncem Alešem, Erbenova 829/4, 678 01 Blansko, IČ: 04678257, a Obec Rašov, na jejímž 

území má být i požadovaný záměr uskutečněn. 

Stavební úřad dále pojal za účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn, nebo ty, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám, těmi jsou: 

Obec Rašov, Lesy České republiky, s.p., Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou 

silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zeman Zdeněk, Čechová Marie, Římskokatolická farnost 

Lomnice u Tišnova, Dr. Thienen-Adleflycht Franz, JEDNOTA, spotřební družstvo 

v Boskovicích, Pařízek Vlastimil, Ondrová Alena, Musil Rostislav, Doušek Ivo, Hulák Josef, 

Huláková Anna, Zemanová Anna, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice. 

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) 

stavebního zákona Lesy České republiky, s.p., Správu toků – oblast povodí Dyje, 

QUANTUM, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., jejichž vlastnické nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 

být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

A dále dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem 

účastníků, tito účastníci dotčeni vlivem záměru se identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí, tedy: 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, 
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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.  

Účastníkům byla v souladu ustanovením § 36 správního řádu před vydáním 

rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky a ani se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního 

zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky 

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci 

k jejich konzumaci.  

 

 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. 

 Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a 

musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež 

mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, 

platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem 

stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 

náklady účastníka. 
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  Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou 

přílohou; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není 

stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení. 

 

 

 

 

         Ing. Ludmila Klepárníková  

         vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

Rozhodnutí 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 

 

Pokračování na následující straně. 
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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 

 

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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