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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
(doručování veřejnou vyhláškou) 

 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 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"), v územním řízení posoudil podle ust. § 84 až ust. § 90 stavebního 
zákona, ve vazbě na zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení stavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění) dále jen „zákon o urychlení 
výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací“), žádost o  vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25. 2. 
2019 podala společnost 

T-Mobile Czech Republic a.s., Ing. Milan Hromádko, Tomíčkova 2144, 148 00  Praha, 
kterou zastupuje Leonhard Moll Railway & Tower Systems, s.r.o., U Studia 28, 700 30  
Ostrava 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 79 a ust. § 92 stavebního zákona a 
ust. § 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 

Výstavba nové sítě elektronických komunikací - "Česká osada" - INSCZ 71042 Bohumín "Česká 
osada" 

obec Bohumín, m. č. Starý Bohumín 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2583/1, parc. č. 2584, parc. č. 2585 v katastrálním území Nový 
Bohumín, parc. č. 797/1, parc. č. 815/3, parc. č. 816, parc. č. 845/7, parc. č. 845/12, parc. č. 849/1, parc. č. 
1048/4, parc. č. 1050/2, parc. č. 1052, parc. č. 1053, parc. č. 1054, parc. č. 1055, parc. č. 1056, parc. č. 
1057, parc. č. 1114/4 v katastrálním území Starý Bohumín. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
• účelem stavby je vybudování veřejné multifunkční elektronické komunikační sítě 
 
Popis stavby: 
•  technickým řešením jsou trubičky o různých rozměrech, korugované chráničky, betonové žlaby, 

technologický rozvaděč PODB (pasivní optický distribuční bod) o rozměrech cca: 1600x550x350 
mm (v x š x h) a zákaznický rozvaděč ZB o rozměrech: 225x125x68 mm (v x š x h). 



Č.j. MUBO/19269/2019 str. 2 

 
•  optická síť bude umísťována do výkopu o hloubce 50-135 cm 
•  vedení bude uloženo do pískového lože, zasypáno přesetou zeminou, cca 20 cm pod úroveň terénu      

(zpevněného i nezpevněného) bude uložena krycí folie 
•  při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi bude trubička v případě překopu zatažena do    

korugované chráničky a v případě podvrtu do PE chráničky 
•  na parcelách č. 1054 a 2584 bude na trase umístěn technologický rozvaděč PODB 
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z dokumentace předložené k územnímu řízení. 
 
Umístění stavby na pozemku: 
• stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. . 2583/1, parc. č. 2584, parc. č. 2585 v katastrálním 

území Nový Bohumín, parc. č. 797/1, parc. č. 815/3, parc. č. 816, parc. č. 845/7, parc. č. 845/12, parc. 
č. 849/1, parc. č. 1048/4, parc. č. 1050/2, parc. č. 1052, parc. č. 1053, parc. č. 1054, parc. č. 1055, 
parc. č. 1056, parc. č. 1057, parc. č. 1114/4 v katastrálním území Starý Bohumín, tak jak je 
zakresleno na katastrálním situačním výkresu v měřítku 1:2000, kde je zakreslená celá stavba a který 
je součástí územního rozhodnutí. 

 
Určení prostorového řešení stavby 
• jedná se o výstavbu sítě elektronických komunikací, která je umisťována pod zem. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
• Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 
 
Stanoví se podmínky pro umístění, provedení staveb, které nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení: 
1. Stavba bude umístěna jako stavba trvalá a bude umístěná v souladu s ověřenou projektovou 

dokumentací pro územní řízení v souladu s grafickými přílohami tohoto územního rozhodnutí, která 
obsahuje současný stav území v měřítku 1: 2000 katastrální mapy se zakreslením požadovaného 
umístění stavby, která je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků parc. č. 2583/1, 
parc. č. 2584, parc. č. 2585 v katastrálním území Nový Bohumín, parc. č. 797/1, parc. č. 815/3, parc. 
č. 816, parc. č. 845/7, parc. č. 845/12, parc. č. 849/1, parc. č. 1048/4, parc. č. 1050/2, parc. č. 1052, 
parc. č. 1053, parc. č. 1054, parc. č. 1055, parc. č. 1056, parc. č. 1057, parc. č. 1114/4 v katastrálním 
území Starý Bohumín. 

3. Změny umístění stavby ve smyslu ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona  musí být projednány se 
stavebním úřadem. 

4. Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 4 stavebního zákona povinnost zpracování 
dokumentace pro provádění stavby, která musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle § 103 
odst. 1 písm. e bodů 4 až 8. 

5. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle 

zvláštních předpisů s kvalifikovanými pracovníky. Oprávnění dodavatele bude doloženo stavebnímu 
úřadu před započetím stavebních prací.  

9. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje 
týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku stanovuje § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 9. 

11. Záznamy do stavebního deníku bude provádět stavebník nebo osoba vykonávající stavební dozor, 
osoba provádějí kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací. 

12. Povinnosti stavebníka jsou stanovené v ust. § 152 stavebního zákona. 
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13. Stavba bude dokončena do 12/2021.  
14. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.  
15. Při stavební činnosti bude postupováno tak, aby nebylo okolí obtěžováno zejména nadměrným 

hlukem, prašností a vibracemi. V průběhu provádění stavebních prací budou dodrženy veškeré 
bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy k zajištění požární bezpečnosti včetně příslušných 
platných norem. Stavebník nebude stavební činností rušit klid a pořádek v okolí stavby nad míru 
obvyklou poměrům stavby.  

16. Osoba provádějící stavbu je povinna udržovat schůdnost a sjízdnost vozovek užívaných pro svoz 
stavebního materiálu a zajistit jejich čištění, v případě poškození komunikací nebo jejich součástí 
budou závady odstraněny investorem na vlastní náklady po předchozím projednání se správcem 
komunikace.  

17. Stavebník je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení. 
Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslena, 
musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců 
příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

18. Při provádění je stavebník povinen: a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, 
název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů), b) zajistit, aby na stavbě byla k dispozici 
dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby (např. vyjádření k existenci technické 
infrastruktury vč. podmínek provádění prací při jejich křížení či v jejich blízkosti, c) ohlašovat 
stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují život a zdraví osob, 
bezpečnost stavby. 

19. Budou dodrženy veškeré podmínky a připomínky a budou respektovány veškeré informace 
stanovené ve vyjádřeních (stanoviscích) společností a závazných stanoviscích dotčených orgánů: 
SmVaK Ostrava a.s. ze dne 13. 2. 2019 pod zn.: 9773/V001736/2019/BU, Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. ze dne 18.5.2018 pod č. j.: 614522/18,  ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.12.2018 pod 
zn.: 1101759187, ze dne 6. 9. 2018 pod zn.: 1100350518, ČEZ Teplárenská, a.s. ze dne 20. 6. 2018,  
Telco pro Services, a.s. ze dne 10. 1. 2019 pod zn.: 0200852396, BM Servis a.s. ze dne 15. 11. 2018, 
GridServices, s.r.o. ze dne 30. 11. 2018 pod zn.: 5001824161, LWT JaryNet s.r.o. ze dne 10. 1. 2019 
pod č. j.: 10012019, Správa silnic MSK, pracoviště Karviná ze dne 9. 1. 2019 pod zn.: 
32592/TSÚ/2019-RŘ, Městský úřad Bohumín, stavební odbor ze dne 18. 2. 2019 pod sp. zn.: 
MUBO/51272/2019/STAV/Ra.   

20. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) Dokončení stavby před zahájením jejího užívání. 

21. V souladu s §2i odst. 2 zákona č. 416/2009., o urychlení výstavby dopravní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, k užívání stavby 
infrastruktury elektronických komunikací se 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. 

 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144, 148 00  Praha 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 70994234, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
LWT JaryNet s.r.o., IČO 28607571, sídlo: Sokolská třída č.p. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 
00  Ostrava 2 
ČEZ Teplárenská, a.s., IČ 27309941, sídlo: Bezručova č.p. 2212/30, 251 01  Říčany u Prahy 
GridServices, s.r.o, IČ 27935311, sídlo: Plynární č.p. 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
BM servis a.s., IČ47672315, sídlo: Krátká č.p. 775, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
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Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IČO 00095711,  
sídlo: Bohumínská č.p. 1877/4, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Van Nham Nguyen, nar.: 10.8.0966, Jugoslávská č.p. 2817/39, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

 

Odůvodnění: 
Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její 
druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dne 25. 2. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Výstavba nové sítě 
elektronických komunikací - "Česká osada" - INSCZ 71042 Bohumín "Česká osada" na pozemcích parc. 
č. 2583/1, parc. č. 2584, parc. č. 2585 v katastrálním území Nový Bohumín, parc. č. 797/1, parc. č. 815/3, 
parc. č. 816, parc. č. 845/7, parc. č. 845/12, parc. č. 849/1, parc. č. 1048/4, parc. č. 1050/2, parc. č. 1052, 
parc. č. 1053, parc. č. 1054, parc. č. 1055, parc. č. 1056, parc. č. 1057, parc. č. 1114/4 v katastrálním 
území Starý Bohumín. 

Stavební úřad oznámil dne 27. 3. 2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil 
od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Účastníci řízení byli v oznámení poučeni o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu 
s podmínkami zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění; že v souladu s § 2 odst. 5) tohoto zákona se 
oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují 
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním 
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 

Dále byli poučeni, že v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas vlastníka pozemku nebo 
stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební 
záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
 
V rámci oznámení o zahájení územního řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho 
podkladům rozhodnutí, a k tomu jim stanovil lhůtu od 16. dne  do 20. dne od doručení oznámení. Této 
možnosti nikdo nevyužil. 
 
Stavební úřad určil účastníky řízení dle ust. (§ 85 odst. 1 písm. b) a  odst. 2  písm. a) a b) stavebního 
zákona – stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a 
technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky 
bezprostředně sousedících nemovitostí;  ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným 
způsobem umístěním povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím   provozem, přímo dotčeni na svých 
vlastnických či jiných věcných právech): 
Město Bohumín  v zastoupení Ing. Lumír Macura, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., LWT JaryNet s.r.o., ČEZ Teplárenská, 
a.s., GridServices, s.r.o, Telco Pro Services, a. s., BM servis a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, středisko Karviná, Město Bohumín, odbor majetkový, Van Nham Nguyen. 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 654, 655, 657/1, 657/2, 666, 667/1, 668, 669, 670/1, 670/2, 672, 673/1, 673/2, 674, 675, 676, 
677/1, 678, 679/1, 680, 681, 682, 684, 685, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703/1, 704, 705, 
706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724/1, 724/2, 
724/3, 725, 726, 727, 728, 730, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/1, 746, 
747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752, 753, 754, 755, 756/1, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 761, 762, 
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769/1, 770, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779, 780/1, 
781, 782, 783, 784, 785, 787, 789, 790, 791, 796, 798, 799/1, 800/1, 800/2, 801, 802/1, 804, 806, 
808, 810, 812, 814/2, 814/7, 815/1, 845/1, 845/2, 845/4, 845/5, 845/6, 845/8, 845/9 v katastrálním 
území Starý Bohumín 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Starý Bohumín č.p. 372, č.p. 336, č.p. 190, č.p. 347, č.p. 338, č.p. 350, č.p. 64, č.p. 86, č.p. 383, č.p. 
231, č.p. 154, č.p. 342, č.p. 161, č.p. 182, č.p. 391, č.p. 337, č.p. 351, č.p. 349, č.p. 184, č.p. 180, č.p. 
390, č.p. 160, č.p. 168, č.p. 435, č.p. 105, č.p. 60, č.p. 173, č.p. 177, č.p. 176, č.p. 361, č.p. 354, č.p. 
343, č.p. 80, č.p. 334, č.p. 362, č.p. 373, č.p. 452, č.p. 344, č.p. 346, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 171, č.p. 
162, č.p. 248, č.p. 368, č.p. 380, č.p. 352, č.p. 357, č.p. 291, č.p. 377, č.p. 512, č.p. 385, č.p. 335, č.p. 
389, č.p. 440, č.p. 115, č.p. 434, č.p. 433, č.p. 483, č.p. 200, č.p. 438, č.p. 410, č.p. 417, č.p. 133, č.p. 
341, č.p. 471, č.p. 493 a č.p. 489 

 
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, ani žádné připomínky. 
 
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
 
Umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem města Bohumín.   
Jedná se o liniovou stavbu navrženou podle územního plánu ve stávajících plochách bydlení: B – plocha 
bydlení, BI – plocha bydlení individuálního, P – plocha veřejného prostranství a T-plocha a koridor 
technické infrastruktury. 
Dle § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11 a § 12 vyhlášky č. 5018/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, lze ve všech uvedených plochách umístit stavby související dopravní a technické infrastruktury. 
Stavba je v souladu s územním plánem Bohumína, vydaným opatřením obecné povahy. Opatření obecné 
povahy bylo vydáno usnesením zastupitelstva města Bohumín dne 10. 2. 2014 pod č. 282/21 a nabylo 
účinnosti dne 1. 3. 2014. Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Bohumín byly zpracovány ke dni 31. 12. 2014. 
 
Při provádění stavby dojde k dotčení ochranného pásma vedení společnosti LWT JaryNet s.r.o., která ve 
svém stanovisku uvádí nesouhlas s uložením vedení do stejné kynety (dotčení ochranného pásma), ale 
s realizací výše uvedené stavby souhlasí. Pro stanovení takového podmínky zde není objektivního 
důvodu, neboť obě telekomunikační sítě (společnosti TMCZ i LWT JaryNet s.r.o.) jsou pasivní optické 
sítě typu FTTH, jejichž schopnost se vzájemně negativně ovlivňovat je z principu vyloučena. 
Pro možnost souběhu obou telekomunikačních sítí je klíčová ČSN 736005, která má oproti většině 
technických norem charakter obecně závazného předpisu (neboť na ni výslovně odkazují předpisy 
k stavebnímu zákonu), a které jsou dány minimálními rozestupy mezi oběma (či vícero) prvky různých 
typů inženýrských sítí. V případě dvou telekomunikačních sítí (navíc v tomto případě stejného typu – 
pasivní FTTH) není stanoven rozestup žádný, tedy oba prvky mohou být bezprostředně vedle sebe, nad 
sebou či pod sebou (tedy mohou se přímo dotýkat). 
 
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, 
neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2006 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních a 
technických předpisech. 
 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena následujícími doklady a podklady 
1) Snímek pozemkové mapy 
2) Vlastnictví pozemků bylo ověřeno: výpisem z katastru nemovitostí LV 846, 10001, 931. 
3) Informace o okolních parcelách 
4) Projektovou dokumentaci zpracovala firma Leonhard Moll Railway & Tower Systems, s.r.o. vedoucí 

projektant Ing. Martin Štefek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1102374.  

5) Plná moc v zastupování  
 
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil tyto stanoviska, vyjádření a rozhodnutí 
DO: 
Městský úřad Bohumín, stavební odbor 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 18.2.2019 pod sp. zn.: MUBO/51272/2018/STAV/Ra) 
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Městský úřad Bohumín, odbor majetkový 
(závazné stanovisko ze dne 28. 1. 2019 pod sp. zn.: MUBO/03194/2019/MAJ/Hra) 
   
Dále žadatel předložil k územnímu řízení tato vyjádření  majetkových správců inženýrských sítí a 
ostatních 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
(stanovisko ze dne 13. 2. 2019 pod zn.: 9773/V001736/2019/BU) 
ČEZ Distribuce a.s. 
(stanovisko ze dne 6. 9. 2018 pod zn.: 1100350518) 
(souhlas ze dne 11. 12. 2018 pod zn.:1101759187) 
Telco pro Services, a.s. 
(sdělení ze dne 10. 1. 2019 pod zn.: 0200852396) 
(sdělení ze dne 16. 1. 2018 pod zn.: 0200697154) 
ČEZ Teplárenská, a.s. 
(vyjádření ze dne 20. 6. 2018) 
GridServices, s.r.o. 
(stanovisko ze dne 30. 11. 2018 pod zn.: 5001824161) 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
(vyjádření ze dne 18. 5. 2017 pod č. j.: 614522/18) 
(doplnění vyjádření ze dne 13. 2. 2018) 
BM Servis a.s. 
(vyjádření ze dne 15. 11. 2018) 
(vyjádření ze dne 7. 1. 2019) 
Správa silnic MSK, pracoviště Karviná 
(vyjádření ze dne 9. 1. 2019 pod zn.: 32592/TSÚ/2019-RŘ) 
LWT JaryNet s.r.o. 
(vyjádření ze dne 10. 1. 2019 pod č. j.: 10012019) 
 
Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínky tohoto rozhodnutí. 
 
Jelikož je žadatel dle osvědčení č. 310 Českého telekomunikačního úřadu držitelem oprávnění podle § 79 
a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, které ho opravňuje 
zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm nadzemní nebo podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jedná 
se o stavbu v souladu s ustanovením § 184 a odst. 3 stavebního zákona (tzv., že pro získání potřebných 
práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem) a 
z tohoto důvodu nebyly doloženy souhlasy k umístění stavebního záměru vlastníků pozemků, k nimž 
žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření 
k pozemku nebo stavbě. 
 
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona – 
stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické 
infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěná a na vlastníky bezprostředně 
sousedících nemovitostí; ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem 
umístěním povolované stavby, tzn. Ani jejím budoucím provozem, přímo dotčeni na svých vlastnických 
či jiných věcných právech): 
Město Bohumín  v zastoupení Ing. Lumír Macura, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., LWT JaryNet s.r.o., ČEZ Teplárenská, 
a.s., GridServices, s.r.o, Telco Pro Services, a. s., BM servis a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, středisko Karviná, Město Bohumín, odbor majetkový, Van Nham Nguyen. 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 654, 655, 657/1, 657/2, 666, 667/1, 668, 669, 670/1, 670/2, 672, 673/1, 673/2, 674, 675, 676, 
677/1, 678, 679/1, 680, 681, 682, 684, 685, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703/1, 704, 705, 
706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724/1, 724/2, 
724/3, 725, 726, 727, 728, 730, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/1, 746, 
747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752, 753, 754, 755, 756/1, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 761, 762, 
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763, 764, 765, 766, 767, 768, 769/1, 770, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779, 780/1, 
781, 782, 783, 784, 785, 787, 789, 790, 791, 796, 798, 799/1, 800/1, 800/2, 801, 802/1, 804, 806, 
808, 810, 812, 814/2, 814/7, 815/1, 845/1, 845/2, 845/4, 845/5, 845/6, 845/8, 845/9 v katastrálním 
území Starý Bohumín 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Starý Bohumín č.p. 372, č.p. 336, č.p. 190, č.p. 347, č.p. 338, č.p. 350, č.p. 64, č.p. 86, č.p. 383, č.p. 
231, č.p. 154, č.p. 342, č.p. 161, č.p. 182, č.p. 391, č.p. 337, č.p. 351, č.p. 349, č.p. 184, č.p. 180, č.p. 
390, č.p. 160, č.p. 168, č.p. 435, č.p. 105, č.p. 60, č.p. 173, č.p. 177, č.p. 176, č.p. 361, č.p. 354, č.p. 
343, č.p. 80, č.p. 334, č.p. 362, č.p. 373, č.p. 452, č.p. 344, č.p. 346, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 171, č.p. 
162, č.p. 248, č.p. 368, č.p. 380, č.p. 352, č.p. 357, č.p. 291, č.p. 377, č.p. 512, č.p. 385, č.p. 335, č.p. 
389, č.p. 440, č.p. 115, č.p. 434, č.p. 433, č.p. 483, č.p. 200, č.p. 438, č.p. 410, č.p. 417, č.p. 133, č.p. 
341, č.p. 471, č.p. 493 a č.p. 489 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
  
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Nebyly uplatněny návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Poučení účastníků: 
•  Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním u stavebního 

odboru Městského úřadu Bohumín. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor  územního plánování a stavebního řádu.  

• Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona umisťovaná stavba nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

• Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby 
podle ust. § 15 nebo ust. § 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení 
stavby. 

• Rozhodnutí má podle ust. § 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. 

• Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. 

• V souladu s § 2 odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se lhůty pro podání žalob 
k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 tohoto 
zákona zkracují na polovinu.  O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.  Ustanovení předchozí věty 
obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě. 
 

 
 
 
Ing. Libor Radiňák 
vedoucí stavebního odboru 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě obvyklém Městského 
úřadu v Bohumíně a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Poslední den této 
lhůty je dnem doručení tohoto opatření (§ 25 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o 
umístění předmětné stavby účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 
V souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se písemnosti s výjimkou 
oznámení o zahájení řízení doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 5. 4. 2019. 
 
 
Příloha: 
• Ověřená situace stavby v příloze (pro všechny účastníky řízení a DO) 
 
Příloha pro stavebníka 
• Ověřená projektová dokumentace  
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
T-Mobile Czech Republic, a.s. v zastoupení Leonhard Moll Railway & Tower Systems, s.r.o., IDDS: 
wv2h8kp sídlo: U Studia č.p. 28, 700 30  Ostrava 30 
Město Bohumín v zastoupení Ing. Lumír Macura, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  
Bohumín 1 
 
dotčené orgány a ostatní 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 
735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, 
Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
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