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Mokrá č.p. 386,  
760 01  Zlín 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Výroková část: 

Obecní úřad Boršice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.5.2017 podal Česká telekomunikační 
infrastruktura, Olšanská č.p. 2681, 130 00  Praha 3 zastoupena společností K.V.Z.  spol. s 
r. o., Mokrá č.p. 386, , 760 01  Zlín(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

VOD6M_Z_E2037_LO_UHHOS_OK - podzemní komunikační vedení sítí elektronických 
komunikací(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 124 (orná půda), parc. č. 194/1 (orná půda) 
v katastrálním území Hostějov, parc. č. 2444 (ostatní plocha), parc. č. 2446 (ostatní plocha), 
parc. č. 2447 (orná půda), parc. č. 2448 (orná půda), parc. č. 2458 (ostatní plocha)  
v katastrálním území Újezdec u Osvětiman. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Předmětem řízení je úprava telekomunikačních rozvodů v obci Hostějov v k. ú. Újezdec u 
Osvětiman a Hostějov. Jedná se o optickou přípojku základnové stanice umístěné na p. č. 
124 k. ú. Hostějov. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Celá trasa, která bude sloužit pro napojení základnové stanice je již provedená a je nutno 
novým výkopem propojit existující trasu vedenou zeleným pásem na pozemku p. č. 2446 
v k. ú. Újezdec u Osvětiman a napojovanou základnovou stanicí umístěnou na p. č. 124 v k. 
ú. Hostějov.  

- Trasa započne v zeleném pásu na p. č. 2446 a to naspojkováním na stávající trubky a dále 
povede v zeleném pásu a poli až k polní cestě na p. č. 2444. Poté povede polními cestami 
až na úroveň základnové stanice, kde odbočí po soukromé p. č. 124. Do výkopu budou 
položeny dvě HDPE trubky a do nich bude zafoukaný optický kabel.  
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Polohopisné a výškové umístění stavby je zřejmé z grafické přílohy dokumentace stavby 
oddíl C. Situační výkresy a D. Výkresová dokumentace. Stavbou nebudou dotčeny žádné 
další pozemky. Prostorové uspořádání síti technického vybavení je dodrženo. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Z hlediska provozu nemá stavba negativní vliv na životní prostředí ani zdraví osob a zvířat. 
Stavba nemění nikterak ráz krajiny ani využití území. 

 

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku s požadovaným umístěním stavby v situaci projektovaného vedení v měřítku 
1:500 s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. Situaci autorizoval Ing. Petr Lukašík, autorizovaný inženýr pro 
techniku prostředí staveb  specializace elektrotechnických zařízení ČKAIT – 1300706.. 

2. Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou autorizoval Ing. Petr Lukašík, 
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnických 
zařízení ČKAIT – 1300706, která byla ověřena v řízení o umístění stavby. Jakékoliv jiné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Vytýčení stavby provede kvalifikovaná osoba oprávněná vykonávat činnosti dle zákona 
č. 200/1994 Sb, o zeměměřičství v platném znění. 

4. Odpady, které při realizaci stavby vzniknou, budou předány do zařízení, které je 
k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve zně í pozdějších předpisů, a má 
k nakládání s těmito odpady oprávnění. 

5. Výše uvedený záměr lze realizovat při dodržení zásad ochrany zemědělského půdního 
fondu podle ust. § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ne znění pozdějších předpisů. 

6. Žadatel je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních účastníků 
řízení a dotčených orgánů. Jedná se o následující: 

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště ze dne 7.4.2017 
č. j. MUUH-SŽP/24671/2017/Bu. 

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany 
sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze 
dne 23.2.2017 č. j. 543028/17. 

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce a. s. a 
udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 9.3.2017 č. j. 
M7456-16165543 

Stanovisko GridServices s. r. o.  ze dne 18.4.2017 č. j. 5001482839 

Vyjádření k PD SVK ze dne 28.2.2017 

Vyjádření k územnímu rozhodnutí Obce Hostějov ze dne 13.4.2017 č. j. 2/2017 

Vyjádření k územnímu rozhodnutí Obce Újezdec ze dne 10.5.2017 

Vyjádření Vodafine CR ze dne 28.2.2017 zn. MW000005716931016 

Svazek Obci „Osvětimansko“, vyjádření k územnímu rozhodnutí ze dne 3.4..2017 č. j. 
105/2017 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská č.p. 2681, 130 00  Praha 3 zástupce 
společnost K.V.Z.  spol. s r. o., Mokrá č.p. 386, , 760 01  Zlín 
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Odůvodnění: 

Dne 29.5.2017  podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
VOD6M_Z_E2037_LO_UHHOS_OK - podzemní komunikační vedení sítí elektronických 
komunikací(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 124 (orná půda), parc. č. 194/1 (orná půda) 
v katastrálním území Hostějov, parc. č. 2444 (ostatní plocha), parc. č. 2446 (ostatní plocha), 
parc. č. 2447 (orná půda), parc. č. 2448 (orná půda), parc. č. 2458 (ostatní plocha)  
v katastrálním území Újezdec u Osvětiman. 

Stavební úřad oznámil dne 6.6.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 
upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska.  

Stavba se nachází v okrajové části obce Hostějov mimo její centrální část. Dále kabel   
pokračuje mimo zastavěné a zastavitelné území přes kopec směrem do obce Újezdec.. 
Umístění uvedené stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Újezdec a  Hostějov 
schválený zastupitelstvem obce Újezdec a Hostějov jako vyhláška. Umístění stavby vyhovuje 
tomuto územnímu plánu. Umístění stavby odpovídá obecným požadavkům na využívání území. 

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil 
území dotčené vlivy umísťovaných staveb nad rozsah stavebních pozemků, neboť jak z 
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce 
účastníků řízení a veřejnosti a vlastního posouzení stavebním úřadem, nevzešly skutečnosti 
svědčící o opaku. 
 
Okruh účastníků územního řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 1 písm. 
a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn a s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, tj. 
vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o 
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, dále osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
 
V daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle § 144 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád), nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se 
řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky. Dle § 144 odst. 2, účastníky 
v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Řízení je 
zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode 
dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Stavební úřad proto doručoval oznámení o 
zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Doručování oznámení se navíc řídí ust. § 86 odst. 6 
stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení 
řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 85 odst. 3 písm. b) identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem 
záměru. Veřejnou vyhláškou je doručováno i rozhodnutí.  
 
Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 
přímo dotčena. 
 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, vyhovuje 
obecným technickým požadavkům na stavby ve smyslu ust. vyhl. č. 268/2009 Sb. a obecným 
požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 
269/2009 Sb.. 
 
Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu 
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řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Dokumentaci přiloženou k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby autorizoval Ing. Petr 
Lukašík, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb  specializace elektrotechnických 
zařízení ČKAIT – 1300706.. 

 
Vyjádření a stanoviska vydali: 

E.ON Česká republika, s.r.o., Česká komunikační infrastruktura, a.s., GridServices s. r. o., 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Obec Hostějov, Obec Újezdec, Svazek obcí 
„Osvětimansko“, Městský úřad Uh. Hradiště, Vodafone Czech Republic  a. s., 

 
Stavební úřad zahrnul podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
Veřejnost neuplatnila připomínky 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření účastníků řízení a 
zabezpečil plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury 
uložením do podmínek rozhodnutí. 
 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního 
orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 

Ing. Milan Zelinka 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  
 
         otisk úředního razítka 
  



Č.j. OUBO-1492/2017 str. 5 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se vyměřuje ve výši 
20 000,-- a byl zaplacen převodem dne 9.6.2017 
 
Příloha je uložena ve spisu stavebního úřadu 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
K.V.Z.  spol. s r. o., IDDS: u5g5n35 
Anežka Berková, Velehradská č.p. 1621, 686 03  Staré Město u Uherského Hradiště 3 
Marie Kolářová, Družba č.p. 1190, 768 24  Hulín 
Obec Újezdec u Osvětiman, IDDS: ypwbtvc 
Obec Hostějov, IDDS: p27aray 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, IDDS: ef2b3c5 
 
Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými 
právy k sousedním pozemkům: 
Česká telekomunikační infrastruktura, IDDS: qa7425t 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Svazek obcí  Osvětimansko, 687 42  Osvětimany 
RWE Distribuční služby, a.s., IDDS: jnnyjs6 
Vodafone ČR a. s., nám Junkových 2, 155 00  Praha 

parc. č. 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 
2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2368, 2550/1, 
2445, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2421, 2420, 2419, 
2418, 2414, 2413, 2410, 2409, 2407, 2406, 2403, 2402, 2399, 2398, 2397, 2394, 2393, 2392, 
2388, 2387, 2383, 2382, 2380, 2378, 2375, 2374, 2371, 2369, 2445, 2462, 2463, 2464, 2465, 
2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475 v katastrálním území Újezdec u 
Osvětiman. 

parc. č. 334/30, 134/31, st. 50, 129, 130, 133, 134/1, 138, 139, 143, 146/1, 146/2, 152, 155, 
134/32, 134/33, 134/34, 134/35, 134/36, 134/37, 134/38, 134/39, 134/40, 134/41, 134/43, 
134/44, 134/45, 169, 134/46, 134/47, 134/48, 134/49, 134/50, 134/51, 134/52, 134/53, 134/54, 
134/55, 134/56, 134/57, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/2 v k. ú. 
Hostějov. 
 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou, a to v souladu s ust. § 25 a 144 
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád). Patnáctým dnem po 
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce 
obce Boršice, obce Újezdec a obce Hostějov.  
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