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CETIN a.s.
Českomoravská 2510
190 00 Praha 9-Libeň

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
veřejná vyhláška
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň,
kterého zastupuje K.V.Z. spol. s r.o., Martin Damborský, Mokrá II 386, Mladcová, 760 01 Zlín 1
(dále jen "žadatel") podal dne 25.8.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Optický kabel "VOD6M_Z_E2057_LO_ZLBRZ_OK" v k. ú. Březnice u Zlína
na pozemcích p. č. 48/52, 48/53, 785, 923, 934/1, 935/1, 939, 941, 952/1, 952/3, 952/4, 953, 1006,
1007/9, 1042, 2283/6, 2283/8, 2331/2, 2334/1, 2376, 2377/1, 2377/2, 2377/3, 2377/4, 2377/5, 2411/1,
2411/7, 2411/8, 2427/2, 2440/4, 2440/8, 2441/4, 2452/3, 2453/2, 2439/1 v katastrálním území Březnice u
Zlína. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
Akce řeší úpravu telekomunikačních rozvodů v Březnici u Zlína v k. ú. Březnice u Zlína. Jedná se o
optickou přípojku základnové stanice Vodafone umístěné na pozemku p. č.2439/1. Na pozemku p. č. 785
v zeleném pásu u místní komunikace je stávající trasa optického kabelu, na který se bude přípojka
napojovat. Akce bude sloužit pro mobilní posílení signálu v Obci.
Trasa povede od pozemku p. č. 785 téměř v celé délce v plánovaném obecním chodníku až po točnu a to
v délce cca 600 m, kde bude obecní chodník končit. V několika místech, kde chodník není, povede trasa
HDPE trubek s optickými kabely ve stávajících trasách CETIN v zeleném pásu. Trasa povede v tomto
úseku po točnu podél místní komunikace v zeleném pásu (budoucím chodníku) a to téměř v celém úseku
s tím, že křížení místních komunikací bude řešeno podvrtem. Křížení Březnického potoka u domu
č. p. 127 bude provedeno překopem pod vodním tokem v hl. 1,5 m pod vodním tokem a břehy budou
zapraveny dle podmínek správce toku. Od točny bude proveden překop vodního toku Březnický potok až
do zeleného pásu na druhé straně a to v hl. 1,5 m s tím, že břehy budou zapraveny dle podmínek správce
toku. Za potokem bude proveden podvrt místní komunikace do zeleného pásu vedle rodinných domů.
Odtud povede trasa zeleným pásem s křížením komunikací a vjezdů až k polní cestě v délce cca 320 m,
která začíná na pozemku p. č. 2377/1. Touto polní cestou a také polem se dostane až na místní
komunikaci na pozemku p. č. 2427/2 (vše v k. ú. Březnice u Zlína), kterou bude křížit podvrtem. Tato
trasa bude mít délku cca 1370 m. Dále povede trasa opět polní obecní komunikací až k pozemkům pana
Lubomíra Vašiny, kde odbočí po jeho parcelách až k vysílači Vodafone, přičemž tento poslední úsek až
po vysílač bude mít cca 855 m. Křížení komunikací a vjezdů bude přednostně řešeno podvrtem, kvůli
hustotě inženýrských sítí a také malému manipulačnímu prostoru bude však nutné některé komunikace a
vjezdy i překopat, je dohodnuto s panem starostou. Do výkopu budou položeny tři HDPE trubky 40/33
mm s optickými kabely a to v celém úseku stavby.
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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, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města
Zlína (dále jen "stavební úřad"), úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
Katastrální území Březnice u Zlína - pozemky p. č. 787, 791/1, 792, 1080/1, 1072, 1073, 1071, 1075/1,
1075/3, 1068, 1067, 1065, 1050, 912, 916, 914, 915, 918, 919/1, 920, 922, 1044, 1041, 1038, 1037,
934/2, 1033/3, 1033/1, 935/2, 938, 951/3, 951/2, 1023, 1021, 1019, 1020/1, 1020/3, 1020/2, 1018/1,
1018/3, 1008/1, 1009, 1011, 1010, 999, 995/2, 995/1, 994, 997/1, 997/3, 2378/2, 2283/4, 2378/1, 2378/5,
2283/12, 2283/14, 2283/11, 2377/6, 2283/13, 2283/17, 2283/10, 2283/18, 2283/17, 2377/9, 2283/20,
2377/10, 2283/19, 2377/11, 2283/22, 2334/2, 2377/12, 2332, 2377/13, 2331/1, 2331/3, 2377/13, 2338,
2377/15, 2411/9, 2411/6, 2377/14, 2377/16, 2411/2, 2375/1, 2411/5 2411/6, 2377/14, 2377/16, 2411/2,
2375/1, 2411/5, 2375/2, 2375/4, 2411/3, 2375/5, 2427/9, 2427/10, 2452/5, 2452/4, 2452/2, 2453/3,
2453/4, 2448/3, 2451, 2452/1, 2449, 2450, 2440/3, 2440/3, 2440/5, 2440/5, 2441/3, 2440/3, 2440/1,
2440/6, 2440/2, 2440/7, 2441/6, 2440/11, 2439/2.

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.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Karel Vaďura
technik II. oddělení stavebně správních řízení
otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
Účastníci řízení (zástupce) dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do DS):
K.V.Z. spol. s r.o., Martin Damborský, IDDS: u5g5n35
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) (do DS):
Obec Březnice, IDDS: 24passx
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, DS):
Zuzana Malotová, Březnice č.p. 493, 760 01 Zlín 1
Alois Mikel, Březnice č.p. 570, 760 01 Zlín 1
Dagmar Miklová, Březnice č.p. 570, 760 01 Zlín 1
Lubomír Vašina, Březnice č.p. 276, 760 01 Zlín 1
Marek Záhora, Březnice č.p. 304, 760 01 Zlín 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IDDS: gjvzaf6
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a
staveb na nich - doručováno veřejnou vyhláškou s ohledem na ust. § 87 stavebního zákona;
identifikace účastníků řízení je dle označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
Katastrální území Březnice u Zlína - pozemky p. č. 787, 791/1, 792, 1080/1, 1072, 1073, 1071, 1075/1,
1075/3, 1068, 1067, 1065, 1050, 912, 916, 914, 915, 918, 919/1, 920, 922, 1044, 1041, 1038, 1037,
934/2, 1033/3, 1033/1, 935/2, 938, 951/3, 951/2, 1023, 1021, 1019, 1020/1, 1020/3, 1020/2, 1018/1,
1018/3, 1008/1, 1009, 1011, 1010, 999, 995/2, 995/1, 994, 997/1, 997/3, 2378/2, 2283/4, 2378/1, 2378/5,
2283/12, 2283/14, 2283/11, 2377/6, 2283/13, 2283/17, 2283/10, 2283/18, 2283/17, 2377/9, 2283/20,
2377/10, 2283/19, 2377/11, 2283/22, 2334/2, 2377/12, 2332, 2377/13, 2331/1, 2331/3, 2377/13, 2338,
2377/15, 2411/9, 2411/6, 2377/14, 2377/16, 2411/2, 2375/1, 2411/5 2411/6, 2377/14, 2377/16, 2411/2,
2375/1, 2411/5, 2375/2, 2375/4, 2411/3, 2375/5, 2427/9, 2427/10, 2452/5, 2452/4, 2452/2, 2453/3,
2453/4, 2448/3, 2451, 2452/1, 2449, 2450, 2440/3, 2440/3, 2440/5, 2440/5, 2441/3, 2440/3, 2440/1,
2440/6, 2440/2, 2440/7, 2441/6, 2440/11, 2439/2.
dotčené orgány:
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
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Poznámka:
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a
ust. § 144 odst. 6 správního řádu v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední
desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu. Datum těchto vyvěšení je
rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.

