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Zlín, dne 2.2.2018

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice 7

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
kterou zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
kterou zastupuje Ing. Libor Vojtek, Luční 4584, 760 05 Zlín 5
(dále jen „žadatel“) podal dne 29.12.2017 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Štípa, propojovací vedení VN 731“
Zlín, Štípa
na pozemcích parc. č. 986/1, 986/17, 986/19, 986/20, 986/21, 986/22, 986/23, 986/38, 1508/3, 1508/4,
1508/5, 1508/6, 1508/10, 1508/11, 1509/3, 1509/5, 1537/121, 1624/18, 841 v katastrálním území Štípa
(dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Předmět stavby:
Nový zemní kabelový propoj VN bude vybudován mezi stávajícím podpěrným bodem č. 99, umístěným
na pozemku parc. č. 1508/3 v k. ú. Štípa a podpěrným bodem č. 1 pro transformovnu T 11 K Velíkové,
který se nachází na pozemku parc. č. 1537/121 v k. ú. Štípa.
Trasa zemního kabelu VN začíná kabelosvodem na podpěrném bodu č. 1 na pozemku parc. č. 1537/121
v k. ú. Štípa (betonový sloup), odtud vede přes silnici 4912/III (parc. č. 986/1 v k. ú. Štípa) a pokračuje
podél silnice severovýchodním směrem přes pozemky parc. č. 986/23, 986/22, 986/21, 986/20, 986/19,
841 a 1624/18 v k. ú. Štípa, kde se lomí severním směrem a vede přes pozemek parc. č. 986/17 k. ú. Štípa
a znovu přes silnici 4912/III (parc. č. 986/1 a 986/38 v k. ú. Štípa) po pozemcích parc. č. 1508/6, 1508/11,
1508/5, 1508/10, 1508/4, 1509/5, 1509/3 a 1508/3 v k. ú. Štípa, kde trasa zemního kabelového vedení VN
končí na stávajícím podpěrném bodu č. 99.
Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení (dále jen „stavební úřad“) 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 platném a účinném do 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle
ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení územního řízení, ve kterém podle ust. § 87
odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky podat do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Magistrátu města Zlína, Zlín,
nám. Míru 12, kancelář č. 306, úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hodin).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, zahájeného dne
29.12.2017 na základě žádosti, až do vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje stavební úřad účastníkům řízení,
že se mohou ve výše uvedeném termínu současně vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, popřípadě
navrhnout jejich doplnění.
Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4
a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
Podle ust. § 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 ust. § 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 odstavci 4, se nepřihlíží.
Podle ust. § 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 ust. § 89 odst. 5 stavebního zákona o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4
musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.
Podle ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, u 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Protože dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a některé související zákony, který ve svém
článku II. Přechodná ustanovení v bodu č. 10 stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně
skončena před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů,
postupoval stavební úřad v tomto územním řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném a účinném do 31.12.2017.

Ing. Dagmar Kalová
technik oddělení stavebně správních řízení
otisk úředního razítka

Obdrží:
žadatel (dodejky):
v zastoupení: Ing. Libor Vojtek, Luční č.p. 4584, 760 05 Zlín 5
účastníci podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (obdrží veřejnou vyhláškou):
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 10/3, 26/8, 152/1, 152/2, 152/3, 195, 198, 222/4, 222/5, 222/6, 222/12, 222/13, 222/14, 222/16,
222/17, 222/19, 222/22, 429/1, 583/1, 586, 588, 590, 593/1, 593/2, 617/1, 623, 625, 628/1, 628/2, 631,
633/1, 636, 637, 640/3, 640/5, 642/1, 644/1, 807/3, 811/2, 812/3, 812/4, 813/1, 816, 819/2, 819/4, 820,
821, 823, 824, 833/2, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 842/1, 843/1, 857/1,
857/4, 857/6, 859, 860, 866/1, 867, 869, 876, 881, 882, 884, 885/1, 885/2, 887/1, 897, 898, 901/1, 901/4,
902/2, 903, 906, 909, 917, 919, 921/1, 922, 925, 927, 928, 941, 943, 944, 950, 953, 960/1, 961, 962,
963/1, 970, 971, 972, 973, 974, 979/1, 982/1, 984, 985, 986/2, 986/5, 986/9, 986/12, 986/13, 986/14,
986/16, 986/18, 986/24, 986/25, 986/27, 986/28, 986/29, 986/30, 986/31, 986/32, 986/33, 986/34, 986/35,
986/36, 986/37, 986/39, 1028/1, 1501/1, 1501/2, 1501/4, 1501/5, 1501/6, 1501/17, 1508/1, 1508/7,
1508/8, 1508/9, 1508/12, 1508/13, 1508/14, 1508/15, 1508/16, 1508/18, 1508/19, 1508/20, 1508/23,
1508/27, 1509/1, 1509/2, 1509/4, 1510, 1511/1, 1511/2, 1515, 1516/8, 1518/2, 1518/4, 1526/1, 1526/45,
1526/46, 1537/49, 1537/51, 1537/93, 1537/104, 1537/109, 1537/118, 1537/132, 1537/139, 1537/148,
1537/150, 1537/162, 1537/164, 1537/180, 1537/181, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/5, 1621/6, 1621/7,
1621/8, 1621/14, 1621/52, 1622/1, 1622/2, 1622/4, 1622/16, 1622/17, 1622/18, 1622/19, 1622/20,
1622/21, 1622/22, 1622/23, 1622/24, 1622/29, 1622/30, 1622/31, 1622/32, 1622/33, 1622/36, 1622/107,
1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 1623/5, 1623/6, 1623/7, 1623/10, 1623/11, 1623/12, 1623/13, 1623/14,
1623/15, 1623/16, 1623/17, 1623/18, 1623/19, 1623/41, 1623/42, 1623/43, 1623/44, 1623/45, 1623/46,
1623/47, 1623/48, 1623/49, 1623/50, 1624/3, 1624/17, 1624/19, 1624/23, 1624/24, 1624/25, 1624/26,
1624/27, 1624/31, 1624/32, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1625/24, 1625/25, 1625/33, 1625/34,
1625/35, 1625/36, 1625/37, 1625/38, 1625/39, 1625/41, 1625/42, 1625/46, 1625/47, 1625/48, 1625/49,
1625/50 v katastrálním území Štípa, parc. č. 191/1, 817/2 v katastrálním území Velíková
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zlín, Štípa č.p. 309, č.p. 265, č.p. 260, č.p. 314, č.p. 330, č.p. 317, č.p. 316 a č.p. 398
dotčené orgány:
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, Oddělení dopravních řízení, náměstí Míru
č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Příloha veřejné vyhlášky:
Kopie situačního výkresu v měřítku 1:500
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poznámka:
V souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení s velkým počtem účastníků doručují postupem dle § 144
odst. 6 správního řádu. Dle ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm.
b) stavebního zákona (sousední pozemky a stavby) v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech
v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Dle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Pro stanovení lhůty k podání
námitek je tedy rozhodující vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Zlína. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu
města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu.

