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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov,
kterou zastupuje Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka,
kterou dále zastupuje K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II 386, Mladcová, 760 01 Zlín 1
(dále jen "žadatel") podal dne 22.1.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"RVDSL1722_M_Z_ZLMA43-ZLMA1HR_OK"
Zlín, Malenovice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 906/60, 906/90, 906/183, 906/187, 906/201, 906/291, 906/292,
906/318, 915/5, 2248/2 v katastrálním území Malenovice u Zlína. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení. Dne 27.2.2018 byla žádost doplněna.
Stavba obsahuje:
Akce řeší zřízení optické přípojky pro vnitřní rozvaděč rDSLAM. Jedná se o posílení telekomunikačních
služeb ve Zlíně Malenovicích na ulici Milíčova a třída Svobody. Posílení bude spočívat v zafouknutí
optického kabelu do HDPE. V převážné většině se bude kabel zafukovat do stávajících HDPE trubek. Na
dvou místech bude nutné provést výkop k propojení/přepojení stávajícího vedení CETIN. A to
v křižovatce ulice Milíčova s třídou Svobody a před zdravotním střediskem. Veškeré křížení zpevněných
ploch bude řešeno protlakem bez porušení nových povrchů.
Od místa napojení na stávající vedení u domu č. p. 1226 povede trasa protlakem komunikace a přilehlých
chodníků. Za protlakem bude výkop veden v zeleném pásu v souběhu se stávajícím vedením až k domu
č. p. 719, kde bude vedení zataženo do stávající chráničky a ukončeno v místnosti CETIN. Před
zdravotním střediskem povede výkop v trase stávajícího vedení a dále bude trasa pokračovat protlakem
zpevněných ploch.
Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních řízení (dále jen
"stavební úřad"), 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 podle ust.
§ 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání, 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 do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Stavební úřad současně
v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") dává všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, v téže lhůtě seznámili
s podklady pro rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout
na Stavebním úřadu Magistrátu města Zlína, kancelář č. 320, zejména úřední dny pondělí a středa 8 - 17
hodin (na základě dohody i mimo úřední dny).
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Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat
podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně
při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak
se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, 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. 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. 6 stavebního zákona 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan Sosna
technik oddělení stavebně správního řízení
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Zastupující žadatele (do DS):
K.V.Z. spol. s r.o., IDDS: u5g5n35
účastník dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky):
Statutární město Zlín, náměstí Míru č. p. 12, 761 40 Zlín 1
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, DS):
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice v zast. E.ON Česká republika,
s.r.o., IDDS: 3534cwz
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v zast. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 v zast. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99
Teplárna Otrokovice a.s., IDDS: grp45xw
Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en
INTERNEXT 2000, s.r.o., IDDS: cfdcinp
POLIMAL, spol. s r.o., IDDS: wketygr
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (obdrží veřejnou vyhláškou):
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům st. p. 1005 a st. p. 2348 v k.ú.
Malenovice u Zlína a stavbám na nich a k pozemkům parc. č. 126/1, parc. č. 126/2 a parc. č. 906/63 v k.ú.
Malenovice u Zlína.
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 dopravně správních řízení,
náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
na vědomí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína, oddělení majetku, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Magistrátu města Zlína, L. Váchy č.p. 602, 760 01 Zlín 1
MMZ odbor kanceláře primátora, Úřadovna MMZ Malenovice + situace
Poznámka:
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (za
použití ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu) v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona s tím, že dle
ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
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. 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. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro
stanovení lhůty k případnému podání námitek. Vyvěšení na úřadovně v Malenovicích je pouze
informativní.

