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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3-Žižkov,
v zastoupení
Vegacom a.s., IČO 25788680, Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411,
v zastoupení
LR CESARO, spol. s r.o., IČO 60705213, Novoměstská 1650/1a, Řečkovice, 621 00 Brno 21
(dále jen "žadatel") podal dne 20.3.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:
RVDSL1928_M_B__ZDRN3-ZDRN1HR_OK
telekomunikační / nn vedení pro nový rozvaděč před č.p. 102 v obci Ludíkov
(dále jen ,,stavba“) na pozemku parc. č. 492/1, 521/2, 482, 304, 297, 195, 276, 296/3 v katastrálním
území Ludíkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o vybudování nového telekomunikačního rozvaděče ZDRN3 na pozemku parc.č. 276 v k.ú.
Ludíkov, před objektem č.p. 102 za účelem připojení optickým a NN kabelem CETIN.
Stávající sloupkový a obezděný rozvaděč na pozemku parc.č. 276 v k.ú. Ludíkov bude demontován
a bude proveden nový rozvaděč ZDRN3 – sloupek o rozměrech 120 x 35x 95 cm a vedle NN sloupek
o rozměrech 120 x 35 x 35 cm. Do výkopu budou uloženy dvě trubky HDPE40 s optickou
infrastrukturou. Dále bude provedeno napojení na rozvod NN podzemním vedením ze stávajícího
betonového sloupu s NN nadzemním vedením. Celková délka výkopů bude cca 370 m.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. d) 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 a územního plánování Městského úřadu v
Boskovicích, úřední dny Po a St 8 - 17).
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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.
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.
Podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozumívá účastníky řízení o možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po uplynutí
lhůty stanovené dle stavebního zákona (§ 87 odst. 1 nebo 112 odst. 2 SZ), ale za situace, že již dále
nedojde k dalšímu doplňování podkladů. V opačném případě musí stavební úřad účastníky řízení opět
vyrozumět o možnosti seznámit se s takto doplněnými podklady.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti
dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci podle §85 odst.1 písm.a) stavebního zákona / dodejky/
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vegacom a.s., IDDS: nzygvas
LR CESARO, spol. s r.o., IDDS: vbmi582
Účastníci podle §85 odst.1 písm.b) stavebního zákona / dodejky/
Obec Ludíkov, IDDS: d4xb8gh
Účastníci podle §85 odst.2 písm.a) stavebního zákona / dodejky/
Obec Ludíkov, IDDS: d4xb8gh
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Účastníci podle §85 odst.2 písm.b) stavebního zákona / veřejnou vyhláškou/
Vlastník pozemku parc.č. 277součástí je stavba bez čp/če, 278, 313 součástí je stavba č.p. 72, 314, 310,
311 součástí je stavba č.p. 75, 287 součástí je stavba č.p. 61, 291součástí je stavba č.p. 91, 292, 316, 317
součástí je stavba č.p. 46, 289 součástí je stavba č.p. 63, 307 součástí je stavba č.p. 108, 308, 296/2, 298,
302/1, 302/2 součástí je stavba č.p. 117, 300, 301/1, 301/2 součástí je stavba č.p. 111, 305 součástí je
stavba č.p. 109, 306/1, 306/2 součástí je stavba bez čp/če, 280 součástí je stavba č.p. 60, 299/1, 299/2
součástí je stavba č.p. 114, 299/4 součástí je stavba bez čp/če
a dále vlastníci veřejné technické infrastruktury
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice,
IDDS: siygxrm
dotčené správní úřady
Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, IDDS: qmkbq7h

