MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 519 441 011  e-mail: stavebni@hustopece.cz
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Č.j. MUH/ 45814/22/13
SPIS. ZN.: výst/6353/22/13
VYŘIZUJE: Ing.Vondráček

v Hustopečích dne 21.7.2022

Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4
IČO 03213595

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IČO 03213595, (dále jen „žadatel“),
podala dne 19.5.2022 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
„FTTH Hustopeče, lokality RD za Gen. Peřiny, RD za Pionýrskou“
na pozemku parcelní číslo 4544/18, 4542/264, 4542/123, 982/42, 2003/18, 982/96, 982/95, 982/94, 982/12,
982/91, 982/129, 982/130, v katastrálním území Hustopeče u Brna.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis trasy:
Bude provedena podzemní liniová stavba optického komunikačního vedení. Celková délka vedení
bude cca 950 m. Optické komunikační vedení bude sestávat z mikrotrubiček Dura Micro o průměru 12/8 mm,
které budou uloženy v celé délce od bodů napojení na pozemku parc.č. 4544/18 až ke koncovým bodům,
kterými jsou body připojení rodinných domů. Připojení na stávající optickou síť bude provedeno trubkovou
spojkou v podzemní kabelové šachtě. Propojení stávající a nově budované sítě bude provedeno mikrotrubičkou vedoucí od místa napojení na pozemku parc.č. 4544/18 k nově navrženému nadzemnímu rozvaděči
na pozemku parc.č. 4543/253. Další mikrotrubička propojí tento rozvaděč s dalším nově navrženým
nadzemním rozvaděčem na pozemku parc.č. 982/95 v k.ú. Hustopeče u Brna. Od těchto nových rozvaděčů
budou vedeny jednotlivé mikrotrubičky až ke koncovým bodům, kterými jsou vstupy do připojovaných
rodinných domů v lokalitách za Gen. Peřiny a za Pionýrskou, včetně přípojky pro 3 rodinné domy Generála
Peřiny 1c- 1a.
Mikrotrubičky, do kterých bude následně zafouknut optický kabel, budou uloženy do předem připravené rýhy o šířce cca 350 mm, do lože z jemnozrnné zeminy. Shora budou chráněny zákrytovými deskami.
Výstražná fólie oranžové barvy se klade 200 - 300 mm nad uloženým vedením, folie musí přesahovat vedení
min. 40 mm na obě strany. Hloubka uložení vedení by ve volném terénu měla činit cca 700 mm při dodržení
minimální svislé vzdálenosti pod úrovní terénu 600 mm. V části pod chodníky by měla být dodržena svislá
vzdálenost pod úrovní chodníku min. 500 mm, pod místních a veřejně přístupný účelových komunikací min.
1200 mm pod úrovní komunikace.
Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) 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 a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení musí být
uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnutí při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
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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 odstavci 4, se nepřihlíží.
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. 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.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři. č. 708
stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na
č. tel. 519441042.
K tomuto dni se současně stanovuje lhůta dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů, o možnosti účastníků vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů podle tohoto zákona vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního
rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho
zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Do uvedeného termínu doloží žadatel doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč.
−
Tuto částku je možno uhradit na účet Města Hustopeče číslo 19-1382158309/0800, Variabilní
symbol 1361206353. Doklad o úhradě, příp. kopii příkazu k úhradě zašlete na stavební úřad.
Otisk razítka

Ing. Vondráčková Růžena
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Obdrží :
účastníci řízení dle § 85 odst.1 do vlastních rukou
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
Adresa pro doručování: Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno
Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče
Obec Starovice, 693 01 Starovice 180
JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice
Štika Zdeněk, Gen. Peřiny 1421/1c, 693 01 Hustopeče
Štiková Lucie, Gen. Peřiny 1421/1c, 693 01 Hustopeče
účastníci řízení dle § 85 odst.2 veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků parcelní číslo
4542/252, 4542/254, 4542/228, 4542/255, 4542/257, 4542/258, 4542/259, 4542/260, 4542/261, 4542/262,
4542/263, 4542/408, 982/33, 982/34, 982/35, 982/36, 982/37, 982/38, 982/39, 982/40, 982/41, 982/92,
2003/3, 2003/16, 2003/17, 2004/5, 2004/6, 4542/2, 4542/247, 4542/256, 4542/309, 982/97, 985/7, 982/98,
v katastrálním území Hustopeče u Brna
1086/65, 1086/117, 1115/72,
v katastrálním území Starovice
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EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
SITEL s.r.o, Baarova 975/15, 140 00 Praha 4, zastupující společnost
Telia Carrier CR a.s., U nákladového nádrží 3265/10, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány :
MěÚ Hustopeče – odbor životního prostředí
MěÚ Hustopeče – odbor přestupků a silničního hospodářství
MěÚ Hustopeče – odbor územního plánování
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
Na vyvěšení :
– Městský úřad Hustopeče – KT
− Obecní úřad Starovice, 693 01 Starovice 180
(po sejmutí zaslat stavebnímu úřadu MěÚ Hustopeče)

Toto Oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce pro účastníky řízení dle § 85
odst. 2 b) a c) stavebního zákona. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
(počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)
Vyvěšeno dne : …………………………

Sejmuto dne : ……………………………

Vyvěšeno v elektronické podobě dne : …………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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