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Ing. Marie Tkadlecová
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07.09.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO #ÍZENÍ
BEZ JEDNÁNÍ

Dne 04.09.2018 podala spole$ nost TEHOS s.r.o., I%O 60731729, t&. Tomáše Bati 1255, 765 02
Otrokovice 2, zast. Ing. Ji&ím Smýkalem, nar. 20.07.1959, Hlavní 1253, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2,
žádost na vydání územního rozhodnutí o umístní stavby:

"TEHOS s.r.o., Otrokovice, sídlišt' Sted - východ"
na pozemku: stavební parcela $ íslo 40/9 (zastavná plocha a nádvo&í), pozemková parcela $ íslo 41/1
(ostatní plocha), 41/2 (ostatní plocha), 41/6 (ostatní plocha), 41/7 (ostatní plocha), 41/16 (ostatní plocha),
60/1 (ostatní plocha), 66/1 (ostatní plocha), 66/2 (ostatní plocha), 66/3 (ostatní plocha), 66/4 (ostatní plocha),
66/5 (ostatní plocha), 66/7 (ostatní plocha), 66/11 (ostatní plocha), 66/17 (ostatní plocha), 66/21 (ostatní
plocha), stavební parcela $ íslo 74/2 (zastavná plocha a nádvo&í), pozemková parcela $íslo 136/1 (ostatní
plocha), 136/2 (ostatní plocha), 136/4 (ostatní plocha), 492/7 (ostatní plocha), 492/8 (ostatní plocha), 492/12
(ostatní plocha), 492/13 (ostatní plocha), 492/14 (ostatní plocha), 492/15 (ostatní plocha), 492/20 (ostatní
plocha), 492/21 (ostatní plocha), 492/29 (ostatní plocha), 492/34 (ostatní plocha), 494/3 (ostatní plocha),
494/6 (ostatní plocha), 494/11 (ostatní plocha), 494/12 (ostatní plocha), 494/15 (ostatní plocha), 2307/1
(ostatní plocha), 2341/5 (ostatní plocha), 2341/6 (ostatní plocha), 2343/2 (ostatní plocha), 2343/17 (ostatní
plocha), 2343/19 (ostatní plocha), stavební parcela $ íslo 3058/1 (zastav ná plocha a nádvo&í), pozemková
parcela $ íslo 3440 (ostatní plocha), 3493 (ostatní plocha), 3544 (ostatní plocha) v katastrálním území
Otrokovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní &ízení.
Umíst(ní stavby obsahuje:
Umístní HDPE trubek pro optické kabely pro p&ipojení bytových dom) v Otrokovicích v ulicích Komenského,
Jana Žižky, nám. 3. kvtna, Obchodní, Na Uli$ce, Hložkova a %echova na sí* spole$nosti TEHOS s.r.o.
Trasa výkop) bude vycházet z místa napojení na existující trasu u bytového domu $ .p. 1328 v ul. Obchodní,
trasa bude vedena na nám. 3. kv tna protlakem pod komunikací v ul. Obchodní i pod komunikací I/55. Dále
bude vedena v komunikaci a v travnaté ploše na ulici Jana Žižky, protlakem bude tuto ulici k&ížit a bude
vedena severním smrem k Základní škole $ .p. 1355 a dále k objektu $ .p. 580 na ulici Komenského. Z ulice
Jana Žižky bude trasa vedena na ulici Na Uli$ ce, $ ást bude vedena k dom)m $ .p. 1572, $ .p. 1793 a $ .p.
.j. SÚ/40021/2018/TKA
Strana 1 (celkem 4)

M stský úad Otrokovice
nám. 3. kvtna 1340
765 23 OTROKOVICE

e-mail:
ústedna:
fax:

radnice@muotrokovice.cz
577 680 111
577 933 369

web:
I :
ID datové schránky:

www.otrokovice.cz
00284301
jfrb7zs

1617 (Charita sv. Anežky Otrokovice). Další $ ást bude k&ížit ulici Na Uli$ ce a bude vedena k mate&ské škole
$ .p. 1356. Další $ ást bude vedena v travnaté ploše mezi bytovými domy v ul. Na Uli$ce $.p. 1357 – $ .p.
1362, $ást bude vedena k domu $ .p. 1467, další $ ást bude pokra$ovat k budov MÚ Otrokovice $.p. 1790.
Zbývající $ ást trasy bude vedena k dom)m na ulici %echova a bude ukon$ena u domu $.p. 1604.
Do výkop) budou uloženy 2 ks HDPE trubek pro optické kabely.

Mstský ú&ad Otrokovice - odbor stavební ú&ad, jako obecný stavební ú&ad (dále jen „stavební ú&ad“),
p&íslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona $ . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním &ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p&edpis) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního &ízení dot$ eným orgán)m a známým ú$ astník)m &ízení. U projednání
žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební ú&ad od ústního jednání,
nebo* jsou mu dob&e známy pomry v území a žádost poskytuje dostate$ ný podklad pro posouzení zámru.
Stavební ú&ad zárove+ stanovuje, že ú$ astníci &ízení mohou své námitky a dot$ené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozdji ve lh)t
do 15 dn, od doru-ení tohoto oznámení,
jinak se k nim nep&ihlíží.
Pou-ení:
Do podklad) pro rozhodnutí mohou ú$ astníci &ízení nahlédnout ve lh)t shora uvedené (Mstský ú&ad
Otrokovice - odbor stavební ú&ad, ú&ední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).
V ostatní dny po telefonické domluv.
Závazná stanoviska dot$ených orgán), námitky ú$ astník) &ízení a p&ipomínky ve&ejnosti musí být uplatnny
nejpozdji ve stanovené lh)t; jinak se k nim nep&ihlíží.
Pokud dot$ ený orgán, jehož rozhodnutí nebo opat&ení vyžadované zvláštním p&edpisem bylo k projektové
dokumentaci p&ipojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby získáno p&ed oznámením zahájení
&ízení, nesd lí ve stanovené lh)t stanovisko k navrhované stavb , platí, že z hlediska jím sledovaných
ve&ejných zájm ) se stavbou souhlasí.
K závazným stanovisk)m a námitkám k vcem, o kterých bylo rozhodnuto p&i vydání územn plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nep&ihlíží.
Ú-astník .ízení ve svých námitkách uvede skute-nosti, které zakládají jeho postavení jako ú-astníka
.ízení, a d,vody podání námitek; k námitkám, které p.ekra-ují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nep.ihlíží.
Obec uplat+uje v územním &ízení námitky k ochran zájm ) obce a zájm ) ob$an) obce. Osoba, která m )že
být ú$ astníkem &ízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, m)že uplat+ovat námitky proti
projednávanému zámru v rozsahu, jakým m)že být její právo p&ímo dot$ eno. Osoba, která je ú$astníkem
&ízení podle zvláštního právního p&edpisu, m)že v územním &ízení uplat+ovat námitky pouze v rozsahu, v
jakém je projednávaným zámrem dot$en ve&ejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
p&edpisu zabývá. K námitkám, které nespl/ují uvedené požadavky, se nep.ihlíží.
Okruh ú0astník1 2ízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel: TEHOS s.r.o., I%O 60731729,
t&. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice 2, zast. Ing. Ji&ím Smýkalem, nar. 20.07.1959, Hlavní 1253,
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný
zámr uskute$ nn: msto Otrokovice, I%O 00284301, nám. 3. kvtna 1340, 765 23 Otrokovice.
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Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má
být požadovaný zámr uskute$nn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné vcné právo k tomuto
pozemku nebo stavb :
− p.$.st. 74/2, st. 3058/1, p.$ . 41/1, p.$. 41/2, p.$. 41/6, p.$ . 41/7, p.$ . 41/16, p.$. 60/1, p.$. 66/1, p.$. 66/2,
p.$. 66/3, p.$ . 66/4, p.$. 66/5, p.$ . 66/11, p.$ . 66/21, p.$ . 136/1, p.$. 136/2, p.$. 136/4, p.$ . 492/7, p.$ .
492/8, p.$. 492/12, p.$. 492/13, p.$. 492/14, p.$ . 492/21, p.$ . 492/29, p.$ . 494/3, p.$ . 494/6, p.$. 494/11,
p.$. 494/12, p.$ . 494/15, p.$. 2307/1, p.$ . 2341/5, p.$. 2341/6, p.$. 2343/17, p.$. 2343/19, p.$ . 3440, p.$.
3493, p.$ . 3544 v k.ú. Otrokovice – msto Otrokovice, nám. 3. kvtna 1340, 765 23 Otrokovice, vcná
b&emena - Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., I%O 49454561, t&.T.Bati 383, 760 49 Zlín, PERFECT, spol.
s r.o., I%O 18826873, Náb&eží 312, 765 02 Otrokovice 2, E.ON Distribuce, a.s., I%O 28085400, F. A.
Gerstnera 2151, %eské Budjovice 7, 370 01 %eské Budjovice 1, ZLS bytové domy a.s., I%O
28315472, Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1, Teplárna Otrokovice a.s., I%O 29290171, Objízdná 1777,
765 02 Otrokovice 2, %eská telekomunika$ní infrastruktura a.s., I%O 04084063, Olšanská 2681, Žižkov,
130 00 Praha 3, TEHOS s.r.o., I%O 60731729, t&. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice 2,
RIVERENZA a.s., I%O 27756963, Josefa Václava Sládka 41, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1,
− p.$ . 492/15 v k.ú. Otrokovice – msto Otrokovice, vcné b&emeno - Teplárna Otrokovice a.s., I%O
29290171, Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2,
− p.$ . 66/17 v k.ú. Otrokovice - Charita sv. Anežky Otrokovice, I%O 46276262, Na Uli$ ce 1617, 765 02
Otrokovice 2,
− p.$ . 492/20, p.$ . 492/34 v k.ú. Otrokovice - Zlínský kraj, I%O 70891320, t&ída Tomáše Bati 21, 760 01
Zlín 1, vcné b&emeno - Teplárna Otrokovice a.s., I%O 29290171, Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2,
− p.$ .st. 40/9 v k.ú. Otrokovice - Ing. arch. Radko Pavlacký, 10.03.1960, Hložkova 769, 765 02 Otrokovice
2, ZLS reality a.s., I%O 04217501, Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk)m nebo stavbám na nich m)že být územním rozhodnutím
p&ímo dot$ eno:
− vlastníci pozemk) a staveb na nich (identifikace ozna$ ením pozemk)) – p.$ . 494/7, p.$ . 458/1, p.$ . 494/8,
p.$ . 494/16, p.$ . st. 457, p.$ . st. 2602, p.$ . 494/5, p.$ . st. 319/1, p.$ . st. 319/2, p.$ . 494/9, p.$ . st. 3399,
p.$ . 493/4, p.$ . 494/10, p.$ . 492/4, p.$ . 491/6, p.$ . 491/3, p.$ . 491/5, p.$ . 490/5, p.$ . 2787, p.$ . 2786, p.$ .
484/2, p.$ . 482/3, p.$ . 492/10, p.$ . 481/2, p.$ . 480/2, p.$ . 478/2, p.$ . 477/2, p.$ . 475/3, p.$ . 475/4, p.$ . 80,
p.$ . st. 2466, p.$ . 492/11, p.$ . 492/39, p.$ . st. 2537/1, p.$ . 492/38, p.$ . 2307/12, p.$ . st. 1992/1, p.$ . st.
3395, p.$ . st. 2836, p.$ . st. 2835, p.$ . st. 3268, p.$ . st. 3272, p.$ . st. 3307, p.$ . st. 2045, p.$ . 66/8, p.$ . st.
2028, p.$ . st. 2029, p.$ . st. 2554, p.$ . 136/10, p.$ . st. 3156/2, p.$ . st. 3156/1, p.$ . st. 2996, p.$ . st. 2043,
p.$ . st. 3156/3, p.$ . 2307/5, p.$ . 2343/1, p.$ . 64/1, p.$ . 62/1, p.$ . 62/2, p.$ . st. 3057/1, p.$ . st. 2031, p.$ .
st. 2040, p.$ . 59/1, p.$ . st. 2038, p.$ . st. 2033, p.$ . st. 2037, p.$ . 3474, p.$ . st. 40/2, p.$ . st. 40/10, p.$ . st.
16/1, p.$ . st. 3264, p.$ . st. 2124, p.$ . st. 2125, p.$ . st. 2129, p.$ . st. 2130, p.$ . st. 2128, p.$ . st. 2922 v k.ú.
Otrokovice,
− vlastníci technické infrastruktury - %eská telekomunika$ ní infrastruktura a.s., I%O 04084063, Olšanská
2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, E.ON %eská republika, s. r. o., I%O 25733591, F. A. Gerstnera 2151,
%eské Bud jovice 7, 370 01 %eské Bud jovice 1, GridServices, s.r.o., I%O 27935311, Plynárenská 499,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., I%O 61859575, Tovární 1059, Hodolany,
779 00 Olomouc 9, TEHOS s.r.o., I%O 60731729, t&. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice 2, Teplárna
Otrokovice a.s., I%O 29290171, Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2, Technické služby Otrokovice
s.r.o., I%O 25582259, K. %apka 1256, 765 02 Otrokovice 2, UPC %eská republika, s.r.o., I%O 00562262,
Závišova 502, Nusle, 140 00 Praha 4, Zlín Net, a.s., I%O 25313428, Nad Strán mi 5656, 760 05 Zlín 5.
Oznámení o zahájení územního &ízení a další úkony v &ízení se doru$ ují ú$ astník)m &ízení a dot$ eným
orgán)m jednotliv, nejde-li o &ízení s velkým po$ tem ú$ astník); v &ízení s velkým po$ tem ú$ astník) se
oznámení o zahájení &ízení a další úkony v &ízení doru$ ují postupem podle § 144 odst. 6 správního &ádu,
dot$ eným orgán)m a obci, která je ú$ astníkem &ízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doru$ uje jednotliv;
ú$ astníky &ízení podle § 27 odst. 1 správního &ádu jsou vždy ú$ astníci &ízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
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Nechá-li se nkterý z ú$astník) &ízení zastupovat, p&edloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Marie Tkadlecová
referent odboru stavební ú&ad

otisk razítka

Tento dokument musí být vyvšen po dobu nejmén 15-ti dn).
Vyvšeno dne:……………………
Sejmuto dne:………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení.
Poznámka:
Tento dokument musí být vyvšen na ú&ední desce po dobu 15 dn) a sou$asn zve&ejnn zp)sobem
umož+ujícím dálkový p&ístup podle vty druhé § 25 odst. 2 správního &ádu, zve&ejnn dálkovým p&ístupem
na ú&ední desce Mstského ú&adu Otrokovice a na webových stránkách www.muotrokovice.cz. Patnáctým
dnem po vyvšení se písemnost považuje za doru$ enou.
Doru-uje se:
Ú$ astníci &ízení:
Ing Ji&í Smýkal, Hlavní 1253, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
msto Otrokovice, nám. 3. kvtna 1340, 765 23 Otrokovice
Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uli$ce 1617, 765 02 Otrokovice 2
Ing. arch. Radko Pavlacký, Hložkova 769, 765 02 Otrokovice 2
Datová schránka:
TEHOS s.r.o., t&. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, 2ig6n6w
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., t&.T.Bati 383, 760 49 Zlín, DS: PO, r58gx4g
PERFECT, spol. s r.o., Náb&eží 312, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, upwrt9u
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, %eské Budjovice 7, 370 01 %eské Budjovice 1, DS: PO,
nf5dxbu
ZLS bytové domy a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1, DS: PO, u57g6gg
Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, grp45xw
%eská telekomunika$ní infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
RIVERENZA a.s., Josefa Václava Sládka 41, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1, DS: PO, yfvf3wb
Zlínský kraj, t&ída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku
ZLS reality a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1, DS: PO, byi592d
Dot$ené orgány:
MÚ Otrokovice - odbor dopravn-správní, nám. 3. kvtna 1340, 765 23 Otrokovice
MÚ Otrokovice - odbor životního prost&edí, nám. 3. kvtna 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Krajský ú&ad Zlínského kraje - odbor dopravy a silni$ ního hospodá&ství, t&. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
DS: OVM, scsbwku
Na v(domí
Vyvšení ve&ejné vyhlášky na ú&ední desku msta Otrokovice
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