odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

SÚ/11824/2019/OLE
SÚ/1995/2019/OLE

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Ing. David Olejník
577 680 246
olejnik@muotrokovice.cz
12.3.2019

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ JEDNÁNÍ

Dne 5.3.2019 podal INTERNEXT 2000, s.r.o., IČO 25352288, sídlem ul. Palackého 166, 755 01 Vsetín, v
zastoupení ZLINPROJEKT a.s., IČO 25519662, sídlem ul. Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín žádost
na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„OK Internext 2000, Otrokovice, sídliště Trávníky - ul. Zlínská“
na pozemku: pozemkové parcely č. 1415/3, 1420/3, 1502/1, 1502/24, 1502/29, 1502/33 (vše ostatní plocha)
a 1656/14 (orná půda) v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Umístění stavby obsahuje: technickou infrastrukturu – optické kabely elektronických komunikací.
Popis stavby:
Předmětná akce řeší připojení objektů č.p.1200, č.p. 1177, č.p.155, č.p.174 na sídlišti Trávníky na síť
stavebníka - Internext 2000, s.r.o. a dále propojení k ul. Zlínská v k.ú. Kvítkovice. HDPE trubky pro
optický kabel (2 ks) budou uloženy do země.
Ochranné trubky pro optický kabel budou navazovat na stávající HDPE trubky stavebníka v ul. SNP.
Trasa navržených HDPE trubek bude začínat u č.p. 1200, dále bude vedena v zeleni, křížit ul. SNP až
k č.p. 1177. Poté bude vedena v zeleni k č.p. 155. Další část trasy bude vedena od č.p.1177 v trávě
podél komunikace ul. SNP k č.p. 1155. Část trasy odbočí v zeneni k č.p. 174, kde bude navazovat na
stávající trubky k č.p.174. Dále navržená trasa vede podél chodníku v zeleni směrem k železniční trati
Otrokovice - Vizovice, kde bude ukončena cca 41 m severně od krajní koleje. Místní komunikace a
chodníky budou kříženy podvrtem. Ochranné trubky budou ukončeny u paty připojovaných objektů.
HDPE trubky budou místní komunikace a chodníky křížit podvrtem, pouze v případě přípojek
ukončených u paty objektů a v místech výskytu velkého množství inženýrských sítí budou
provedeny překopy chodníků.
HDPE trubky budou ve výkopu uloženy v hloubce:

v trávě
70 cm s krytím kabelu min. 60cm

chodník
50 cm s krytím kabelu min. 40 cm

místní komunikace
100 cm s krytím trubek min. 90 cm
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HDPE trubky budou ve výkopu uloženy do pískového lože, nad kterým bude uložena krycí deska,
popř. do ochranných trubek průměru 110 mm. Výstražná folie se klade 0,2 - 0,3 m nad kabelem,
nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelů s minimálním krytím 0,6 m.
Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 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 dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. U projednání
žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání,
neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozději ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží.
Poučení:
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad
Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).
V ostatní dny po telefonické domluvě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové
dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení
řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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 § 89 odst. 4
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, 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.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: INTERNEXT 2000, s.r.o., sídlem ul.
Palackého 166, 755 01 Vsetín, v zastoupení ZLINPROJEKT a.s., sídlem ul. Pod Šternberkem 306, Louky,
763 02 Zlín.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: město Otrokovice, sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 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: město Otrokovice, sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, Kateřina
Starnová, bytem Peroutkovo nábřeží 374, Příluky, 760 01 Zlín, Ing. Miroslav Rochovanský, bytem ul. Zlínská
174, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, SPEKTRUM spol. s r.o. - byliny, koření, rostlinné speciality, sídlem nám.
Svobody 118, 763 15 Slušovice, E.ON Distribuce, a.s., sídlem ul. F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České
Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem ul. Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3,
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Česká spořitelna, a.s., sídlem ul. Olbrachtova 1929, Krč, 140 00 Praha 4, Zlín Net, a.s., sídlem ul. Nad
Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, UPC Česká republika, s.r.o., sídlem ul. Závišova 502, Nusle, 140 00 Praha 4,
Technické služby Otrokovice s.r.o., sídlem ul. K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice, TEHOS s.r.o., sídlem tř.
Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice, Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem ul. Dlážděná 1003,
Nové Město, 110 00 Praha 1, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., sídlem ul. Tovární 1059, Hodolany, 779 00
Olomouc, GridServices, s.r.o., sídlem ul. Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno, E.ON Česká republika,
s.r.o., sídlem ul. F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno: vlastníci pozemků p.č. 1415/4, 1502/4, 1656/13 a 1422/4, vlastníci pozemků č. st. 474, st.
160, st. 202, st. 376 a st. 386, vše v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic, a staveb na nich, popř. ti, co
mají k těmto pozemkům a stavbám na nich jiná věcná práva, která mohou být požadovaným územním
rozhodnutím přímo dotčena.
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu,
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě;
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. David Olejník
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poznámka:
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu, zveřejněn dálkovým přístupem
na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a na webových stránkách www.muotrokovice.cz. Patnáctým
dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Doručuje se:
Účastníci řízení:
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Kateřina Starnová, Peroutkovo nábřeží 374, Příluky, 760 01 Zlín
Ing. Miroslav Rochovanský, Zlínská 174, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
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Datová schránka:
INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, DS: PO, cfdcinp
ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín, DS: PO, 8ehg6ed
SPEKTRUM spol. s r.o. - byliny, koření, rostlinné speciality, nám. Svobody 118, 763 15 Slušovice, DS: PO,
x2m3mcp
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, DS: PO, ntxg6en
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 4hds44f
Technické služby Otrokovice s.r.o., K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice, DS: PO, bf26jmf
TEHOS s.r.o., tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice, DS: PO, 2ig6n6w
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059, Hodolany, 779 00 Olomouc, DS: PO, b3ge93n
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6
Veřejnou vyhláškou na úřední desku:
Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (přesné vymezení je uvedeno
v textu výše, účastníci řízení jsou identifikováni pomocí čísel pozemků, popř. čísel popisných)
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor rozvoje města oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3. května 1340, 765 02
Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Drážní úřad, Wilsonova 300, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd
Ministerstvo obrany, Tychonova 221, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Na vědomí
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice - vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desku města Otrokovice
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