Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních
řízení (stavební úřad),
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Spisová značka: MMZL-SÚ-009670/2018/So
Číslo jednací dokumentu: MMZL 031355/2018
Oprávněná úřední osoba: Ing. Sosna, tel. 577630 261

Zlín, dne 4.5.2018

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

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
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, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby, kterou dne 22.1.2018 podala právnická osoba
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"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona za použití § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění účinném
do 19.4.2018
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.
Druh a účel umisťované stavby, určení prostorového řešení stavby:
Stavba řeší zřízení optické přípojky pro vnitřní rozvaděč rDSLAM. Jedná se o posílení
telekomunikačních služeb ve Zlíně Malenovicích na ulici Milíčova a třídě 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
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zdravotním střediskem povede výkop v trase stávajícího vedení a dále bude trasa pokračovat protlakem
zpevněných ploch.
Umístění stavby na pozemcích (druh pozemků):
pozemky parc. č. 906/60 (ostatní plocha), parc. č. 906/90 (ostatní plocha), parc. č. 906/183 (ostatní
plocha), parc. č. 906/187 (ostatní plocha), parc. č. 906/201 (ostatní plocha), parc. č. 906/291 (ostatní
plocha), parc. č. 906/292 (ostatní plocha), parc. č. 906/318 (ostatní plocha), parc. č. 915/5 (ostatní
plocha), parc. č. 2248/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Malenovice u Zlína
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemky parc. č. 906/60, 906/90, 906/183, 906/187, 906/201, 906/291, 906/292, 906/318, 915/5, 2248/2,
vše v k.ú. Malenovice u Zlína
II. Stanoví v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem č. 01 v měřítku 1:1000 se zakreslením
požadovaného umístění stavby, který vypracoval Ing. Petr Lukašík, ČKAIT - 1300706, a který je
součástí dokumentace ověřené stavebním úřadem v tomto řízení.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy této části stavby subjektem k tomu oprávněným.
III. Stanoví podmínky pro provedení a pro užívání předmětné stavby, která s ohledem na ust. § 103
odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Petr
Lukašík, ČKAIT - 1300706; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání na
stavebním úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
4. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení;
jeho název bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením prací.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných
zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí a požární bezpečnosti.
7. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky,
stanoveným zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům,
k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
9. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném
zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před
poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se
pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro
tento účel musí být uvedeny do předchozího řádného či náležitého stavu.
10. Při provádění stavby budou dodržena stanoviska dotčených orgánů, podaná v rámci územního řízení:
- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína, vydané prostřednictvím Odboru
životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína pod č.j. MMZL 136878/2017 ze dne
2.11.2017
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11. Při provádění stavby budou splněna vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury a
další požadavky, podané v rámci územního řízení:
- vyjádření Moravské vodárenské, a.s. č. 028128/2017/PT ze dne 24.10.2017
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 749222/17 ze dne 23.10.2017
- E.ON Servisní, s.r.o. - Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zn.
H18502-16212795 ze dne 31.10.2017
- vyjádření Teplárny Otrokovice a.s. zn. 105/AM/32/2018 ze dne 23.2.2018
- vyjádření Zlín Net, a.s. zn.: ZN-Vyj.290/17 ze dne 30.10.2017
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. zn. BJurKo0631/17 ze dne 30.10.2017
- vyjádření Internext 2000, s.r.o. č.j. 344/2017 ze dne 24. října 2017
- vyjádření Technických služeb Zlín, s.r.o. ze dne 8.9.2017
- vyjádření Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína zn. MMZL 114065/2017 ze dne
9.10.2017
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001608999 ze dne 13.11.2017
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001609000 ze dne 13.11.2017
12. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Zlína č. 9/2013 (vyhláška o
odpadech). Doklady o tom budou předloženy na základě výzvy věcně a místně příslušného
správního orgánu.
13. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti.
14. Realizací stavby nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení
nepředvídaným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či
náležitého stavu.
15. Právo uskutečnit stavbu vzniká žadateli teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Žadatel je povinný při
realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou
v řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí.
16. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, vydaného stavebním úřadem
v návaznosti na žádost podanou žadatelem.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov
Odůvodnění:
Žadatel podal dne podal dne 22.1.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby 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.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína oznámil dne 28.2.2018 dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém podle ust. § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad v oznámení uvedl, že dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního
zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dle kterého lze v řízení s velkým počtem účastníků
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řízení (tj. nad 30) doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou, s tím, že účastníkům řízení uvedeným v § 27
odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi, se doručuje jednotlivě.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se přitom dle § 87 odst. 3 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. Obci, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se dle téhož ustanovení stavebního zákona doručuje
jednotlivě.
Rovněž další úkony v řízení, kterým je i toto rozhodnutí, se v souladu s ust. § 87 odst. 1 a odst. 3
stavebního zákona doručují účastníkům řízení stejným způsobem, jakým jim bylo doručeno oznámení o
zahájení územního řízení.
Stavební úřad současně poskytl v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost,
aby se v téže lhůtě vyjádřili k podkladům rozhodnutí.
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína vyhodnotil při zahájení řízení i v jeho průběhu okruh účastníků
řízení dle ust. § 85 stavebního zákona, kdy podle odst. 1 jsou účastníky územního řízení:
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;
dále dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína v souladu s výše uvedeným ustanovením zahrnul do okruhu
účastníků tohoto řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele a podle ust. § 85 odst.
1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. statutární město Zlín.
Účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci dotčených sítí veřejné
technické a dopravní infrastruktury v lokalitě plánované výstavby.
Účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) jsou vlastníci těch pozemků a staveb, které se nacházejí
v blízkosti umisťované stavby.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků dalších pozemků
ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena s ohledem na poměrně velké odstupy
nemovitostí od umísťované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu
rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
UPC Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., GasNet, s.r.o.,
Technické služby Zlín, s.r.o., Teplárna Otrokovice a.s., Zlín Net, a.s., INTERNEXT 2000, s.r.o.,
POLIMAL, spol. s r.o.
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.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína v provedeném územním řízení podle § 90 stavebního zákona
posoudil, zda je záměr žadatele v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
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b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Podle územního plánu města Zlína, tj. dle územního plánu ve znění změny č. 2, schválené opatřením
obecné povahy č. 1/2017, vydané Zastupitelstvem města Zlína s účinností ode dne 12.7.2017, je stavba
umístěna v plochách smíšených obytných městských - lokální centrum - SO.2, v plochách hromadného
bydlení – BH a v plochách veřejných prostranství - P*, přičemž ve všech těchto plochách je přípustným
využitím mj. související technická infrastruktura. Umístění stavby je tedy v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína zajistil plnění předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, vyjádření správců veřejné technické infrastruktury a dalších subjektů,
s nimiž se stavební úřad ztotožnil a tyto zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu v rámci tohoto řízení byla vypracována
oprávněnou osobou.
Umístěním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy
Stavební úřad Magistrátu města Zlína s ohledem na výše uvedené rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního
orgánu, t.j. u Stavebního úřadu Magistrátu města Zlína.
Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Neníli v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí.
Dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se
navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a
adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání,
popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,
identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání
musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a
podpis osoby, která je činí.
Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli resp. jeho zástupci.
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
stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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Rozhodnutí má podle § 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.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle
položky 17, odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, byl zaplacen dne 26.4.2018.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

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

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
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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
Poznámka:
Toto rozhodnutí 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 a 87 odst. 3 stavebního zákona
s tím, že dle ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona v případě doručování územního rozhodnutí veřejnou
vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu města Zlína a na
webových stránkách www.zlin.eu.

