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Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5

SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
DORUČOVÁNO VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "stavební úřad"), jako příslušný
správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení
zahájeném dne 3.10.2017 na žádost, kterou podal společnost
Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5,
kterou zastupuje Vlastimil Březík, Na Požáře 2729, 760 01 Zlín 1
(dále jen "žadatel"), ve věci dodatečného povolení stavby označené názvem:
„Metropolitní síť Zlín Net - Zlín, Zálešná VIII-X"
Zlín
na pozemcích parc. č. 3249/13, 3249/15, 3249/16, 3249/22, 3249/23, 3256/15, 3256/17, 3458/1 v
katastrálním území Zlín.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Jelikož vlastník stavby
předložil podklady v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad oznámil dne 26.2.2018
podle ust. § 129 odst. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na § 47 odst. 1 správního řádu
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona
nařídil povinné ohledání na místě stavby na den 29.3.2018. Současně upozornil dotčené orgány a
účastníky řízení, že mohou námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto. O výsledku ohledání na místě stavby byl sepsán protokol, do doby jeho konání a ani
v jeho průběhu nebyly žádné námitky účastníků řízení uplatněny
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města
Zlína (dále jen "stavební úřad"), úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin. Po uplynutí 10 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Ing. Michaela Přívarová
vedoucí oddělení stavebně správních řízení III
otisk úředního razítka
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží: (dodejky) :
Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5
v zast. Vlastimil Březík, Na Požáře č.p. 2729, 760 01 Zlín 1
účastníci (doručováno veřejnou vyhláškou) :
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1287/1, 1287/2, 8515, 1288/1, 1288/2, 1289/1, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1291/1, 1291/2, 1292,
1280, 1281, 1282/2, 1282/1, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2,
1345/2, 1345/1, 2779, 3458/1, 3458/2, 3460, 1343/2, 1343/1, 3463/1, 3463/2, 3466, 2764, parc. č.
3256/16 v katastrálním území Zlín
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zlín č.p. 1233, č.p. 5816, č.p. 1235, č.p. 1235, č.p. 5818, č.p. 1237, č.p. 5820, č.p. 1239, č.p. 5821,
č.p. 1241, č.p. 5822, č.p. 1243, č.p. 1240, č.p. 1238, č.p. 5819, č.p. 1236, č.p. 1234, č.p. 5817, č.p.
1232, č.p. 5815, č.p. 5814, č.p. 1230, č.p. 1228, č.p. 5813, č.p. 5871, č.p. 1332, č.p. 2630, č.p. 3027,
č.p. 6651, č.p. 3029, č.p. 5874, č.p. 1348, č.p. 3032, č.p. 6655, č.p. 3036 a č.p. 639

Poznámka:
Tato písemnost je řádně doručována účastníkům řízení v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu
v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou. Tato písemnost 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 vyjádření k podkladům.

