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O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4 - Michle
zastoupena SITEL, spol s r.o., Baarova 957, 140 00 Praha
zastoupena K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II 386, 760 01 Zlín

VEŘEJNÁ VYLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 72/2015
Dne 5.1.2015 podala společnost O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266,
140 22 Praha 4 - Michle, zastoupená společností SITEL, spol s r.o., IČ 44797320, se sídlem Baarova
957, 140 00 Praha, ta zastoupena společností K.V.Z. spol. s r.o., IČ 00546178, se sídlem Mokrá II 386,
760 01 Zlín, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:BH4M_Z_UHROV_OK,
podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, na pozemcích st. p. 117, (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 4537/4, 93/1, 4612, 4615(ostatní plocha) 86/1(zahrada), 4588, 86/2, 4534
(ostatní plocha), 491/6, 493/1, 494, 441/1, 534 (orná půda) 4535/2, (ostatní plocha) v katastrálním území
Mistřice I, parc. č. 414/2, 414/1, 413/2, 413/1(ostatní plocha) v katastrálním území Javorovec, parc. č.
2749/2, 2746/1, 2746/2 (ostatní plocha) 2707/13 (orná půda) v katastrálním území Kněžpole u Uherského
Hradiště, parc.č. 2341, 2344 (ostatní plocha), 2342 (orná půda) v katastrálním území Jarošov u Uherského
Hradiště.
Stavbu tvoří podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací.
Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále je "stavební
zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti na vydání územního rozhodnutí pro
umístění shora uvedené stavby, posoudil žádost podle § 76 a § 79 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení a provedeného řízení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 3 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
v platném znění,
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
" BH4M_Z_UHROV_OK, podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací "
na pozemcích st. p. 117, (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4537/4, 93/1, 4612, 4615(ostatní plocha)
86/1(zahrada), 4588, 86/2, 4534 (ostatní plocha), 491/6, 493/1, 494, 441/1, 534 (orná půda) 4535/2,
(ostatní plocha) v katastrálním území Mistřice I, parc. č. 414/2, 414/1, 413/2, 413/1(ostatní plocha) v
katastrálním území Javorovec, parc. č. 2749/2, 2746/1, 2746/2 (ostatní plocha) 2707/13 (orná půda) v
katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště, parc.č. 2341, 2344 (ostatní plocha), 2342 (orná
půda) v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště, podzemní komunikační vedení.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
Polohové a výškové umístění stavby:
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Úprava telekomunikačních rozvodů v katastrálním území Mistřice I, Javorovec, Kněžpole u Uherského
Hradiště a Jarošov u Uherského Hradiště. Jedná se o optické vedení mezi náměstím v Mistřicích, kde
dojde k napojení na stávající vedení a základnovou stanicí umístěnou v katastrálním území Jarošov u
Uherského Hradiště. Napojení bude provedeno pomocí trub HDPE40, v nichž bude veden optický kabel.
V celé délce budou položeny dvě potrubí vedle sebe. Celková délka vedení je 2,74 km.
Výkop povede od stávajícího síťového rozvaděče na náměstí v Mistřicích na pozemku parc.č. 4537/4,
dále povede přes pozemky st. p. 117, (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4537/4, 93/1, 4612,
4615(ostatní plocha) 86/1(zahrada), 4588, 86/2, 4534 (ostatní plocha), 491/6, 493/1, 494, 441/1, 534
(orná půda) 4535/2, (ostatní plocha) vše v k.ú. Mistřice, v celé délce na území k.ú. Mistřice vedení
vedouno v zelených pásech případně v polní cestě. Dále přes pozemky parc. č. 414/2, 414/1, 413/2,
413/1(ostatní plocha) v katastrálním území Javorovec, a parc. č. 2749/2, 2746/1, 2746/2 (ostatní plocha)
2707/13 (orná půda) v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště, dále přes pozemky parc.č.
2341, 2344 (ostatní plocha), 2342 (orná půda) v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště, kde
bude na pozemku parc.č. 2344 vedení zakončeno v základnové stanici.
Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubkách:
V chodníku 50 cm s krytím kabelu min. 40 cm.
Ve volném terénu (zelené ploše) v hloubce 90-100 cm s krytím kabelu min. 70 cm.
Ve volném terénu (polní cesta) v hloubce min. 100-120 cm s krytím kabelu min. 90 cm.
V místě křížení komunikace v hloubce 100 cm. V místě křížení komunikací, budou provedeny protlaky.
Trubky pro uložení kabelů budou uloženy ve výkopu na pískovém loži, nad každým vedení bude uložena
krycí deska. Nad vedením bude uložena ve vzdálenosti 0,2-0,3 m nad vedením výstražná folie oranžové
barvy.
- další podmínky:
1. Stavba bude umístěna, jak je shora uvedeno a současně zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:
1000, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Vytyčení prostorové polohy stavby zajistí stavebník odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení
musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví s prováděcím předpisem, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce v platném znění zvláště vybraná ustanovení vztahující se k bezpečnosti a ochraně
zdraví.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, odbornou firmou mající k této činnosti příslušné oprávnění,
jejíž obchodní jméno, včetně jména statutárního zástupce a jména oprávněné osoby provádějící
dozor nad prováděním stavby, oznámí stavebník před zahájením prací na stavební odbor.
6.

Stavební materiál může být skladován jen na vlastním pozemku. O případném povolení užívání
veřejného prostranství za účelem skládky stavebního materiálu případně zeminy je nutno požádat
samostatně, a to příslušnou obec, na jejímž území bude zábor požadován.

7.

Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí,
jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Při nedodržení projektového řešení se stavebník investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona. Před
zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

8.

Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).

9.

Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
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zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
10. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona požádá
stavebník dle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu, k žádosti stavebník předloží,
zejména geometrické zaměření sítí, a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s
dotčenými orgány, zejména s HZS Zlínského kraje - územní odbor Uherské Hradiště

MěÚ Uherské Hradiště - odbor životního prostředí, ze dne 30.10.2014
Orgán ochrany přírody a krajiny - Výkopy v kořenovém prostoru dřevin budou prováděny výhradně
ručně, tak aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin (tzn. kořeny o průměru větším než 3cm nebudou
přetínány.
MěÚ Uherské Hradiště - odbor životního prostředí, ze dne 6.1.2015
Během výstavby nesmí dojít k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena skrývka ornice a její
zpětné rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu.
Potřebný manipulační pruh musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a sjednány podmínky
uvolnění pozemků.
Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců nebo plocha stanic nadzemního vedení přesáhne 55 m2, je
nutno požádat o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Realizací této akce nesmí dojít k poškození trvalých kultur na dotčených pozemcích.
Investor učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou, nedocházelo ke
kontaminaci zemědělských pozemků.
MěÚ Uherské Hradiště - odbor architektury, plánování a rozvoje, ze dne 16.10.2014
Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, mající
oprávnění k provádění archeologických výzkumů /Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha/ a bude
umožněno jemu nebo jiné oprávněné organizaci /např. Slováckému muzeu/ provedení záchranného
archeologického výzkumu.
Případné archeologické nálezy musí nálezce oznámit, v souladu s ust. § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
stavebnímu úřadu a organizaci mající oprávnění k provádění archeologického výzkumu.
Obec Mistřice, ze dne 9.12.2014
Souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:
- dva protlaky pod MK na p.č.4537/4 v hloubce 1 m, hloubka výkopu v zeleném pásu na p.č. 4537/4
dále na p.č. 117, 4612, 4615, 86/1 a 4588 v hloubce 1m,
- pod zpevněnou cestou za humny na p.č. 86/2 výkop v hloubce 1,2 m s pevnou chráničkou
- poslední úsek, který vede po p.č. 4537/4 v hloubce 1 metr
- věcné břemeno bude zřízeno úplatně v celkové výši 200,-Kč/m
- Obec Mistřice požaduje, aby oprávněná firma, která bude provádět realizaci stavby položení optického
kabelu a poškodí obecní pozemky v k.ú. Mistřice I a k.ú. Javorovec, provedla úpravu těchto pozemků na
vlastní náklady a pozemky uvedla do původního stavu.
Mgr. Marie Vlachynská, ze dne 29.9.2014
Na parcele 491/6 požaduje provést ruční výkop rýhy.
Uložení HDPE trubky v chráničce v hloubce 1,0 m v celém kladeném úseku. Možnost úpravy
projektované trasy opt. kabelu s ohledem na vzrostlou vegetaci (stromy) tak, aby nedošlo k poškození
kořenového systému, popř. ochranného pásma. Po provedení, ukončení výkop.prací, uvést pozemek do
původního stavu.
Slovácké vodárna a kanalizace a.s. Uh. Hradiště ze dne 3.11.2014,
1. Křížení trubek HDPE s vodovodním a kanalizačním zařízením být dle zásad ČSN 736005. Křížení
HDPE trubek s vodovodem a kanalizací požadujeme navrhnout kolmo, nebo maximálně pod
úhlem 45°.
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Lom HDPE trubky požadujeme umístit minimálně 1,0 m od vodovodního zařízení.
U souběhu trubek HDPE s vodovodním zařízením požadujeme dodržet vzdálenost dle projektu,
minimálně však 1,0 m.
Po provedení výkopových prací požaduje SVK a.s. přizvat zástupce provozu vodovodů Uh.
Hradiště ke kontrole dodržení požadované vzdálenosti.
Před zahájením prací musí investor stavby požádat SVK, a. s. provoz vodovodů a kanalizací Uh.
Hradiště o vytýčení našeho zařízení. Zařízení nesmí být dotčeno. V případě poškození je nutno jej
uvést do původního stavu na náklady investora.
Po dokončení akce je nutno opět přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací ke kontrole
provozuschopnosti zařízení.
K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží investor protokol (zápis ve stavebním deníku) o
vytýčení sítí SVK a. s. před zahájením prací.

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 5.11.2013
v zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení
VN. E.ON Česká republika, s.r.o. uděluje souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy v provozování ECZR ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.Při
provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že bude zajištěno:
1.

V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou
při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000
Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod
písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.

2.

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích
ochranného pásma trvale informováni.
Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v
nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro
jednoznačné stanovení jeho polohy.
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením
musí odpovídat příslušným ČSN.
Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

3.

4.

5.

6.
7.
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Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními
a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE
33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9.
a)

Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé
a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení
VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS),
která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN
EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím
zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního
vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového
stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s
mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí
požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního uzemňovacího
vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD
na telefonní číslo 800 225 577.
RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 05.11.2014
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení;
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku, Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně.
3)Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za
zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
4)Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5)Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6)Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení
plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
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zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí.
7)Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození.
8)V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9} Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
10)Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a
kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel
naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ.
11)Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG
702 04.
12)Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13)Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14)Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15)Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16)Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4 – Michle, zastoupena SITEL, spol s r.o.,
Baarova 957, 140 00 Praha, zastoupena K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II 386, 760 01 Zlín

Odůvodnění
Dne 5.1.2015 podala společnost O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266,
140 22 Praha 4 - Michle, zastoupená společností SITEL, spol s r.o., IČ 44797320, se sídlem Baarova
957, 140 00 Praha, ta zastoupena společností K.V.Z. spol. s r.o., IČ 00546178, se sídlem Mokrá II 386,
760 01 Zlín, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:BH4M_Z_UHROV_OK,
podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, na pozemcích st. p. 117, (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 4537/4, 93/1, 4612, 4615(ostatní plocha) 86/1(zahrada), 4588, 86/2, 4534
(ostatní plocha), 491/6, 493/1, 494, 441/1, 534 (orná půda) 4535/2, (ostatní plocha) v katastrálním území
Mistřice I, parc. č. 414/2, 414/1, 413/2, 413/1(ostatní plocha) v katastrálním území Javorovec, parc. č.
2749/2, 2746/1, 2746/2 (ostatní plocha) 2707/13 (orná půda) v katastrálním území Kněžpole u Uherského
Hradiště, parc.č. 2341, 2344 (ostatní plocha), 2342 (orná půda) v katastrálním území Jarošov u Uherského
Hradiště.
Na základě předložené žádosti stavební úřad oznámil dne 29. 01. 2014 zahájení územního řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Protože jsou pro území, jejichž se návrh dotýká, zpracovány územně plánovací dokumentace, na
jejichž základě bylo možno návrh posoudit, upustil Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního
plánování, ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání a současně
stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení.
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Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, posouzena a zahrnuta
do podmínek územního rozhodnutí, stejně jako stanoviska dotčených orgánů. Pokud zástupci
dotčených orgánu nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich původní
stanoviska předložená k žádosti.
V průběhu řízení stavební úřad posuzoval, zda je stavba v souladu s platnými územně plánovacími
dokumentacemi. Přitom dospěl k závěru, že předmětná stavba je umístěna v souladu s platnými územně
plánovacími dokumentacemi pro obec Mistřice ze dne 26.5.2011, pro obec Kněžpole ze dne 13.11.2009,
pro město Uherské Hradiště ze dne 29.9.2011.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické
a protipožární podmínky atd.
V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků
územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Stavební odbor posoudil návrh na umístění stavby,
její účel a dopady jejího užívání na okolní pozemky a stavby a dospěl k závěru, že jejím umístěním a
užíváním mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva majitelů pozemků parc.č. 491/6, 493/1,
494 v k.ú. Mistřice I Mgr. Marie Vlachynské, majitelky pozemků parc.č. 2342,2344 v k.ú. Jarošov u
Uherského Hradiště Marie Bajajové, Obce Mistřice jako majitele pozemků parc.č. 86/1,86/2, 93/1, 534,
4535/2, 4534, 4537/4, 4588, 4612, 4615, st.117 v k.ú. Mistřice I, pozemků parc.č. 413/1, 413/2, 414/1,
414/2 v k.ú. Javorovec, Obce Kněžpole jako majitele pozemku parc.č. 2341 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, pozemků parc.č. 2746/1, 2746/2, 2749/2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, Město Uherské
Hradiště jako majitele pozemků 441/1 v k.ú. Mistřice I a pozemku parc.č. 2707/13 v k.ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště, dále majitele sousedních pozemků parc.č. st. 147, st.148/5, st. 152, st.155, st. 158/1,
st.159, st. 162, st. 163, st. 239, parc.č.87, 92/2, 103/1, 103/2,116/4, ,481/2, 482/5, 485, 486, 488/2, 488/3,
488/4, 488/10, 491/5, 493/1, 495, 503, 504, 511, 512/1, 512/2, 519/2, 537, 564/5, 564/7, 564/17, 564/19,
564/20, 564/49, 564/50, 564/51, 564/52, 564/53, 564/54, 564/55, 564/93, 4543, 4544/2, 4545, 4546,
4645/1, 4645/2, 4646/1, 4646/2 v katastrálním území Mistřice I., parc.č. 124/1, 124/2, 125,126, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134/1, 146, 148/6, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 170/1, 171,
172, 173, 177, 178, 179, 182, 183, 184,191/1, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20,
191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/29, 191/30, 191/31, 191/32, 191/33, 191/
34, 191/35, 191/36, 191/37, 191/38, 191/39, 191/40, 191/41, 191/78, 415 v katastrálním území Javorovec,
parc.č. 2707/7, 2707/8, 2707/11, 2707/12, 2707/36, 2707/44, 2717/2, 2718, 2719/1, 2719/2, 2721/1,
2721/2, 2722, 2746/2, 2747 v katastrální území Kněžpole u Uherského Hradiště, parc.č. st. 1333/37,
parc.č. 2340, 2342, 2343, 2345 v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště a tyto přizval do
řízení. Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem
k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a
emisí, vzhledem ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto
nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být
předmětnou stavbou dotčena.
Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a dalšími opatřeními:
-

HZS ÚO Uh. Hradiště ze dne 10.11.2014, zn. HSZL-6082-2/UH-2014
MěÚ Uh. Hradiště - odbor ŽP ze dne 6.1.2015, zn. MUUH-OŽP/94053/2014/Pa Spis/400/2015
MěÚ Uh. Hradiště - odbor ŽP ze dne 30.10.2014, zn. MUUH-OŽP/80990/2014/Be Spis/13/2014-ZS
MěÚ Uh. Hradiště - odbor dopravy ze dne 5.11.2014, zn. MUUH-OD/80995/2014/HanJ
MěÚ Uh. Hradiště - odbor architektury, plánování a rozvoje ze dne 16.10.2014, zn. MUUHAPR/80991/2014/MiV Spis/1732/2014
Archeologický ústav akademie věd ČR, ze dne 28.11.2014, zn. 5248/14
Krajské ředitelství policie Zl.kraje, ze dne 21.11.2014, zn. KRPZ-111762-1/ČJ-2014-151106
E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 5.11.2014, zn. M40715-16034852
SVK a.s. Uh. Hradiště ze dne 3.11.2014, zn. 512/5787/2014
RWE Distribuční služby,s.r.o. ze dne 5.11.2014 zn. 5001024434
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 8.10.2014, zn.698671/14
Ministerstvo obrany ČR, ze dne 10.11.2014, zn. 50052/2014-6440-OÚZ-BR
T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 26.11.2014, zn. E5637/14
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ČD-Telematika a.s., ze dne 17.10.2014, zn. KVZ-911/14
ČEPS a.s., ze dne 31.10.2014, zn. 308/BRN/874/14/16530
ČEPRO, a.s., ze dne 6.11.2014, zn. KVZ-911/14
GTS Czech s.r.o., ze dne 16.10.2014, zn. 1211402719
Dial Telecom, a.s., ze dne 15.10.2014, zn. CR256133
Itself s.r.o., ze dne 24.10.2014, zn. 14/003781
České radiokomunikace a.s., ze dne 23.10.2014, zn.UPTS/OS/108932/2014
Vyjádření obce Mistřice, ze dne 9.12.2014
Vyjádření obce Kněžpole ze dne 24.10.2014
Zápis o projednání záměru s Marií Bajajovou
Zápis o projednání záměru s Mgr. Marií Vlachynskou

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č 441/1 v k.ú. Mistřice I a
pozemku parc.č. 2707/13 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, s Městem Uherské Hradiště.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2341 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, pozemků parc.č. 2746/1, 2746/2, 2749/2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště s Obcí
Kněžpole.
- 2 x Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2341 v k.ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, pozemků parc.č. 2746/1, 2746/2, 2749/2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště s
Obcí Kněžpole.
- 2 x Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2341 v k.ú. Jarošov u
Uherského Hradiště, pozemků parc.č. 86/1,86/2, 93/1, 534, 4535/2, 4534, 4537/4, 4588, 4612, 4615,
st.117 v k.ú. Mistřice I, pozemků parc.č. 413/1, 413/2, 414/1, 414/2 v k.ú. Javorovec, s Obcí Mistřice.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním u zdejšího stavebního odboru.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřípustné.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu je odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk razítka

Markéta Hodná
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Digitálně podepsal Markéta Hodná
DN: C=CZ, O=Obec Bílovice
[IČ 00290793], OU=70,
CN=Markéta Hodná, serialNumber=P309585
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: 687 12 Bílovice70
Kontakt: su-vedouci@bilovice.cz
Datum: 10.03.2015 13:21:09

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha
snímek katastrální mapy s vyznačením umístění stavby v měřítku 1:6000
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
vyměřený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000 Kč byl uhrazen dne 24.2.2015.
Doručí se:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 § 85 odst. 2 písm. a.) doporučeně do vlastních rukou
K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá II č.p. 386, 760 01 Mladcová-Zlín
Obec Kněžpole, zastoupena starostou Mgr. Knotem Petrem, Kněžpole, 687 12 Bílovice u Uherského
Hradiště – s žádostí o vyvěšení
Marie Bajajová, Kněžpole č.p. 24, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště – s žádostí o vyvěšení
Mgr. Marie Vlachynská, Mistřice č.p. 53, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Město Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, Masarykovo nám. č.p. 19, 686 01 Uherské
Hradiště 1
Městský úřad - odbor stavební, Masarykovo nám. č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, Masarykovo nám. č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště –
s žádostí o vyvěšení
dotčené orgány
Městský úřad - odbor ŽP, Protzkarova č.p. 33, 686 01 Uherské Hradiště 1
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1
HZS Zlínského kraje; ÚO Uh.Hradiště, B.Němcové č.p. 834, 686 01 Uherské Hradiště 1
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) odst. 2 písm. b.)
Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a stavbám věcné
právo: parc.č. st. 147, st.148/5, st. 152, st.155, st. 158/1, st.159, st. 162, st. 163, st. 239, parc.č.87, 92/2,
103/1, 103/2,116/4, ,481/2, 482/5, 485, 486, 488/2, 488/3, 488/4, 488/10, 491/5, 493/1, 495, 503, 504,
511, 512/1, 512/2, 519/2, 537, 564/5, 564/7, 564/17, 564/19, 564/20, 564/49, 564/50, 564/51, 564/52,
564/53, 564/54, 564/55, 564/93, 4543, 4544/2, 4545, 4546, 4645/1, 4645/2, 4646/1, 4646/2
v katastrálním území Mistřice I.
parc.č. 124/1, 124/2, 125,126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134/1, 146, 148/6, 149, 151, 154, 155, 157,
158, 162, 163, 164, 165, 166, 170/1, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 182, 183, 184,191/1, 191/14, 191/15,
191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/29,
191/30, 191/31, 191/32, 191/33, 191/ 34, 191/35, 191/36, 191/37, 191/38, 191/39, 191/40, 191/41,
191/78, 415 v katastrálním území Javorovec.
parc.č. 2707/7, 2707/8, 2707/11, 2707/12, 2707/36, 2707/44, 2717/2, 2718, 2719/1, 2719/2, 2721/1,
2721/2, 2722, 2746/2, 2747 v katastrální území Kněžpole u Uherského Hradiště.
parc.č. st. 1333/37, parc.č. 2340, 2342, 2343, 2345 v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště
na vědomí
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera čp. 2151/6, 370 49 České Budějovice
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1

