Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad),
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
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Číslo jednací dokumentu: MMZL 068870/2018
Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Zbořilová, tel. 577 630 177

Zlín, dne 5.6.2018

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

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5,
kterou zastupuje Mgr. Petra Březíková, Na Požáře 2729, 760 01 Zlín 1
(dále jen "žadatel") podal dne 21.5.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Metropolitní síť Zlín Net-Zlín, Optická síť FTTx Maják, I.etapa"
na pozemcích st. p. 7399/1, parc. č.943/6, 943/10, 943/20, 944/2, 968/14, 4327/2, 4327/3, 4328/3, 4328/4,
4328/5, 4328/6, 4348/4, 4348/7, 4348/9, 4348/22, 4348/23, 4348/25, 4348/26, 4348/29, 4380/2 v
katastrálním území Zlín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh, účel a umístění stavby:
Popis kabelových rozvodů: Stavba řeší realizaci napojení městské části Zlín Maják od existující páteřní
trasy Metropolitní optické sítě Zlín Net.
Trasa kabelů a trubek pro OK: • Trasa kabelů a trubek pro OK
Odbočka je řešena 2 x HDPE trubkou o průměru 40 mm od zemní šachty umístěné na pozemku p. Č.
943/10. Od této komory bude proveden protlak pod komunikací na druhou stranu chodníku, odkud
povede výkop v trávníku, ze kterého bude přecházet do chodníku. V chodníku bude trasa vedena
západním směrem ulici K Majáku až k zemní komoře u městského objektu. Odtud bude provedena
odbočka do objektu. Trasa bude pokračovat dále od zemní šachty západním směrem v chodníku na
začátek ulice Ke Křibům. Zde trasa povede v trávníku po vnější straně stávajících obrubníků po celé délce
ulice až k p. Č. 4348/25. U objektu Č. p. 5006 bude realizován přechod pod komunikací na druhou stranu
ulice odkud bude trasa opět vedena v trávníku po vnější straně stávajících obrubníků až ke křižovatce s
ulicí Záhuti, kde bude pokračovat v trávníku až k objektu Č. p. 5037, kde bude ukončena a zároveň
přecházet na protější stranu k objektu Č. p. 5047 a dále pokračovat ulicí Záhuti po celé její délce na vnější
straně stávajících obrubníků až k objektu Č. p. 5041, kde bude ukončena. U p. Č. 4348/10 trasa přejde na
protější stranu do trávníku u objektu č. p. 5026 a bude vedena po celé délce ulice z vnější strany
stávajících obrubníků a ukončena v komoře na p. č. 4348/9 na jižní straně ulice.
Krytí I hloubka uložení HDPE trubek: HDPE trubky budou ve výkopu uloženy v hloubce:- volný terén 70
cm s krytím kabelu min. 60 cm, chodník 70 cm s krytím kabelu min. 60 cm, HDPE trubky budou ve
výkopu uloženy do pískového lože. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad
uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s minimálním krytím 0,4 m.
Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou HDPE trubky zataženy do ochranných trubek.
Zásahy v komunikaci budou řešeny protlakem. Kabel bude ve výkopu zatažen do připravené HDPE
trubky.
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Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (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 upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Magistrátu města Zlína, úřední dny pondělí a středa 8 17 hodin).
Stavební úřad poskytuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, ve stejné lhůtě, vyjádřili
k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet na Stavebním úřadu Magistrátu města
Zlína, kancelář č. 301, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Hana Zbořilová
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.

Obdrží:
Zastupující stavebníka (dodejky) :
Mgr. Petra Březíková, Na Požáře č.p. 2729, 760 01 Zlín 1
účastníci dle ust. § 85 odst.1 písm. b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) :
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
ERGO VH, spol. s r.o., IDDS: w3q4gk6
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) :
Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc.č.
st. 5682, st. 7353,st.7374,st. 7393, st. 7394, st. 7396, st. 7397,st.7398,st.7399/2 ,st.7399/3,st.7401,st.7408,
943/1, 943/7, 943/9,943/11,943/19,943/21,943/22,943/23,943/26,944/1,944/3,944/5,944/7,944/8,944/10,
948/5,949/2,949/3,949/4,950/1,950/2,951/1,962/2,962/3,962/6,966/4,968/3,968/18,968/19,968/20,968/21,
3538/2,3538/3,3539/1,3539/25,4319,4320,4321,4323,4324,4326/1,4326/2,4326/3,4328/2,4328/7,4328/8,
4328/9,4328/7,4329,4330/2,4330/3,4333,4334,4336,4337,4341,4347,4348/1,4348/2,4348/8,4348/10,
4348/12,4348/15,4348/18,4348/19,4348/21,4348/24,4349,4350,4351,4352,4353,4354,4355,4356,4357,
4358,4366,4367,4368,4370,4374/2,4375/2,4376/1,4376/2,4377/1,4377/2,4377/3,4378/1,4378/2,4379,
4381,4383/1,4393/2,4393/3,4428,6887,6926
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dotčené orgány(dodejky):
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor městské zeleně 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
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Magistrátu města Zlína, L. Váchy č.p. 602, 760 01 Zlín 1
na vědomí:
Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en

Poznámka:
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2
písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85
odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 87 odst.1 stavebního zákona a § 25 odst. 1 a 2
správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se
vyvěšuje na elektronické úřední desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu.
Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.

