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Zlín Net, a.s., IČ 25313428, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zlín Net, a.s., IČ 25313428, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, kterou zastupuje na základě
plné moci společnost Palík & Sokol, s.r.o., IČ 09797106, Martin Sokol, se sídlem Jakoubka ze Stříbra
781/44, 779 00 Olomouc (dále jen "žadatel"), podali dne 29.12.2021 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:
„SEK – Páteřní propoj Velíková – Ostrata - Březová“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 331/1, 331/3, 296, 297, 331/7, 201, 331/8, 193/1, 331/5, 331/2 a
331/6 v katastrálním území Velíková; parc. č. 81/13, 81/21, 81/1, 339/1, 92/8, 210, 591/1, 1077, 585/10,
211, 585/13, 345, 335 a 340/1 v katastrálním území Ostrata; parc. č. 870/1, 141/1, 853/34, 854/4, 854/1,
854/5 a 854/6 v katastrálním území Hrobice na Moravě; parc. č. 677 a 320/1 v katastrálním území
Březová u Zlína. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Druh, účel a umístění stavby:
Předmětem stavebního záměru je zřízení a zavedení vysokorychlostní sítě internetu pomocí optického
vlákna obyvatelům okolních obcí za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací.
Jedná se o první etapu, jejímž cílem je pokládka zemního vedení sítě elektronických komunikací. Nově
vzniklá trasa má délku cca 4.732,0 m a je vedena přes katastrální území Velíková, Ostrata, Hrobice na
Moravě a Březová u Zlína. Napojovacím místem sítě elektronických komunikací je ukončení stávajícího
vedení v místní části Zlín - Velíková, kde se nachází konektivita pomocí dálkového optického spoje. Z
tohoto místa je vedena trasa páteřního propoje po místní části Zlín – Velíková, a dále přes obce Ostrata a
v dosahu obce Hrobice a nakonec je přivedena do obce Březové, tak aby byla realizována požadovaná
síťová topologie. Na tuto etapu budou pak navazovat další záměry, zejména distribuční optická síť v obci
Březové.
Do připravených tras HDPE bude zafouknut optický kabel o kapacitě až 12-96 SM vláken a ty se budou
posléze dle vláknové topologie sítě dále dělit pasivním rozbočovačem. Celá nově vzniklá síť je zcela
pasivní a nevyžaduje na trase žádné dodatečné napájení. Místa křížení s vozovkou nebo dráhou budou
provedena dle technických možností bezvýkopovou metodou (protlakem) s uložením vedení do
ochranných trubek. Trasa vedení bude označena oranžovou výstražnou fólií po celé šířce tak, aby
jednoznačně kryla vedení v celé jeho šíři. Jedná se o pasivní infrastrukturu využívající optický kabel s
křemičitými vlákny, umístěný po celé své délce do HDPE chrániček.
Umístění stavby: Místo stavby je dáno polohou stávajícího vedení a zařízení infrastruktury společnosti
Zlín Net, a.s. v místní části Zlín – Velíková (místo napojení) a objektů, resp. obcí, které budou na
předmětnou síť napojeny. Jedná se o pozemky parc. č. 331/1, 331/3, 296, 297, 331/7, 201, 331/8, 193/1,
331/5, 331/2 a 331/6 v katastrálním území Velíková; parc. č. 81/13, 81/21, 81/1, 339/1, 92/8, 210, 591/1,
1077, 585/10, 211, 585/13, 345, 335 a 340/1 v katastrálním území Ostrata; parc. č. 870/1, 141/1, 853/34,
854/4, 854/1, 854/5 a 854/6 v katastrálním území Hrobice na Moravě; parc. č. 677 a 320/1 v katastrálním
území Březová u Zlína.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 1 odst. 5 zákona 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od místního šetření a ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři Stavebního úřadu Městského úřadu ve Slušovicích (úřední
dny Po 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod. a St 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod., mimo úřední dny po telefonické
domluvě) a při ústním jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námitky a
stanoviska uplatnit nejpozději ve stanoveném termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Na územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 5 tohoto zákona.
Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s
velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení postupem podle stavebního zákona,
tj. veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, a jednotlivě dotčeným orgánům a
účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a). Ostatní písemnosti se doručují
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti 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 a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se 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 odstavci 4, se
nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
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.
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.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení
může mít podle § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.
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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
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 zajišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatření 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 jí přizvané na svůj pozemek nebo stavbu.

Elektronicky podepsal(a) Jaroslav Černý
Datum: 2022.03.23 14:42:48 CET

Bc. Jaroslav Černý
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Příloha: situační výkres

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Slušovice, Magistrátu města Zlína, Obecního úřadu Ostrata, Obecního úřadu Hrobice a Obecního
úřadu Březová podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Současně uvedené úřady potvrzují, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2
správního řádu.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Slušovice.
Vyvěšeno dne ............................................

Sejmuto dne

.............................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Zdvořile žádáme o vrácení potvrzení o vyvěšení Stavebnímu úřadu Městského úřadu ve Slušovicích.
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na §
144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust.
§ 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.
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Poznámka pro žadatele:
Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve výši 1.000,- Kč a bude uhrazen ve prospěch účtu číslo 2326661/0100 (Město
Slušovice), variabilní symbol 701.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (na doručenku):
Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
Palík & Sokol, s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (na doručenku):
Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
Obec Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Ostrata
Obec Hrobice, Hrobice 92, 763 15 Hrobice
Obec Březová, Březová 36, 763 15 Březová
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (na doručenku):
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
MAMIAN, spol. s r.o., Hrobice 51, 763 15 Hrobice
Lukáš Pavelka, Kašava 200, 763 19 Kašava
Jindřiška Kováčová, Horní konec 8, Velíková, 763 14 Zlín
Jiří Vaculík, Dukelská 4003, 760 01 Zlín
Petr Ponížil, Ostratská 49, Velíková, 763 14 Zlín
Marie Holíková, Ostratská 21, Velíková, 763 14 Zlín
Miroslav Kopečný, U Lípy 131, Velíková, 763 14 Zlín
Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, Louky, 763 02 Zlín
Služby města Slušovice, p.o., nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
Moravská vodárenská a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
GasNet, s.r.o.
EG.D, a.s.
CETIN a.s.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):
Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 293, 330/2, 776/70, 776/74,
776/127, 785/1, 776/68, 776/73, 783, 314/8, 319, 791/95, 791/96, 776/66, 785/2, 776/76, 776/125, 294,
318, 330/1, 776/69, 317/1, 784/1, 784/2, 327/1, 329/2, 1045, 585/5, 585/15, 585/19, 585/25, 585/29,
585/46, 590/1, 585/11, 585/16, 585/26, 1075, 536/2, 215, 585/4, 585/18, 585/24, 585/49, 585/60, 1068,
589/4, 290/3, 585/50, 585/14, 290/2, 585/33, 288, 339/4, 346, 353, 216/2, 290/1, 536/29, 338, 585/30,
207/2, 216/1, 853/19, 853/32, 853/36, 853/47, 853/52, 853/58, 853/72, 853/77, 853/60, 853/93, 141/34,
853/1, 853/5, 853/14, 853/33, 853/39, 853/48, 853/74, 853/86, 853/90, 853/95, 141/4, 853/43, 853/101 a
854/2 v katastrálním území Velíková; parc. č. 339/2, 585/22, 1048, 585/23, 229, 1073, 1052, 1071,
585/12, 585/17, 585/21, 585/27, 585/48, 590/2, 1069, 1070, 1046, 1067, 1064, 1076, 1063, 536/28, 1047,
1074, 1072, 1041, 1045, 585/5, 585/15, 585/19, 585/25, 585/29, 585/46, 590/1, 585/11, 585/16, 585/26,
1075, 536/2, 215, 585/4, 585/18, 585/24, 585/49, 585/60, 1068, 589/4, 290/3, 585/50, 585/14, 290/2,
585/33, 288, 339/4, 346, 353, 216/2, 290/1, 536/29, 338, 585/30, 207/2, 216/1, 853/19, 853/32, 853/36,
853/47, 853/52, 853/58, 853/72, 853/77, 853/60, 853/93, 141/34, 853/1, 853/5, 853/14, 853/33, 853/39,
853/48, 853/74, 853/86, 853/90, 853/95, 141/4, 853/43, 853/101 a 854/2 v katastrálním území Ostrata;
parc. č. 865/26, 551/33, 551/38, 862/24, 859/1, 862/25, 861/1, 862/22, 865/25, 853/37, 853/8, 853/73,
853/46, 853/59, 551/36, 853/45, 853/44, 853/18, 853/38, 853/99, 853/94, 853/97, 853/96, 853/31, 853/30,
853/98, 853/40, 141/36, 860/10, 853/57, 853/102, 853/51, 853/100, 141/32, 141/35, 853/2, 853/3, 853/6,
853/7, 853/28, 853/29, 853/35, 853/41, 853/42, 853/49, 853/50, 853/56, 853/71, 853/75, 853/87, 853/88,
853/91, 853/92, 855/2, 551/37, 854/3, 855/1, 141/5, 141/33, 853/4, 853/15, 853/16, 853/17, 853/19,
853/32, 853/36, 853/47, 853/52, 853/58, 853/72, 853/77, 853/60, 853/93, 141/34, 853/1, 853/5, 853/14,
853/33, 853/39, 853/48, 853/74, 853/86, 853/90, 853/95, 141/4, 853/43, 853/101 a 854/2 v katastrálním
území Hrobice na Moravě; parc. č. 669, 670, 673, 676, 685, 686 a 544/1 v katastrálním území Březová u
Zlína.
Dotčené orgány:
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Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických
rizik
Magistrát města Zlína, Odbor realizace investičních akcí
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně správních řízení
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí
Ostatní:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
K vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu (příslušnému obecnímu úřadu se žádostí vyvěšení):
Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
Obecní úřad Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Ostrata
Obecní úřad Hrobice, Hrobice 92, 763 15 Hrobice
Obecní úřad Březová, Březová 36, 763 15 Březová
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