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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

veřejná vyhláška 

Výroková část: 

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"), v územním řízení 
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.6.2020 podal 

Petr Špendlík, Lhota 134, 763 02  Zlín 4, 
kterého zastupuje Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52  Míškovice u Holešova 

(dále jen "stavebník"), 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 

"telekomunikační síť Šarovy" 
Šarovy 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1223/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Lhota u Zlína, 
parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 7 (zahrada), parc. č. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 20/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 20/2 (ostatní plocha), parc. č. 28/1 (zahrada), parc. č. 31/2 (zahrada), parc. č. 31/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 34 (ostatní plocha), parc. č. 37/1 (zahrada), parc. č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 52/1 
(ostatní plocha), parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 52/4 (ostatní plocha), parc. č. 68 (ostatní plocha), 
parc. č. 74/2 (ostatní plocha), parc. č. 74/3 (ostatní plocha), parc. č. 74/5 (ostatní plocha), parc. č. 83 
(ostatní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/2 (ostatní plocha), parc. č. 104/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 119/2 (ostatní plocha), parc. č. 119/3 (ostatní plocha), parc. č. 119/4 (ostatní plocha), 
parc. č. 120 (ostatní plocha), parc. č. 140/1 (ostatní plocha), parc. č. 140/2 (ostatní plocha), parc. č. 140/4 
(ostatní plocha), parc. č. 164/2 (ostatní plocha), parc. č. 164/3 (ostatní plocha), parc. č. 190/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 193 (ostatní plocha), parc. č. 195 (ostatní plocha), parc. č. 211/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 211/7 (ostatní plocha), parc. č. 217/1 (ostatní plocha), parc. č. 217/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 217/3 (ostatní plocha), parc. č. 217/4 (ostatní plocha), parc. č. 217/7 (ostatní plocha), parc. č. 
248/3 (vodní plocha), parc. č. 248/4 (vodní plocha), parc. č. 253/2 (trvalý travní porost), parc. č. 255/2 
(ostatní plocha), parc. č. 255/4 (ostatní plocha), parc. č. 255/5 (ostatní plocha), parc. č. 267 (ostatní 
plocha), parc. č. 277/1 (ostatní plocha), parc. č. 278/8 (vodní plocha), parc. č. 279/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 279/8 (ostatní plocha), parc. č. 281/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/15 (trvalý travní porost), parc. č. 373 
(ostatní plocha), parc. č. 452/1 (ostatní plocha), parc. č. 455 (trvalý travní porost), parc. č. 457 (ostatní 
plocha), parc. č. 458 (ostatní plocha), parc. č. 459/1 (ostatní plocha), parc. č. 459/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 459/4 (ostatní plocha), parc. č. 460/1 (trvalý travní porost), parc. č. 461 (vodní plocha), parc. č. 462/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 490/2 (ostatní plocha), parc. č. 490/3 (ostatní plocha), parc. č. 490/4 (ostatní 
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plocha), parc. č. 505/2 (ostatní plocha), parc. č. 505/3 (ostatní plocha), parc. č. 505/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 505/7 (ostatní plocha), parc. č. 506/2 (vodní plocha) v katastrálním území Šarovy. 

 

Stavba obsahuje: 

 
Stavbu veřejné telekomunikační sítě - vybudování páteřní telekomunikační sítě s možností odbočení 
k objektům jako přípojky v obci Šarovy. 
Celková délka navrhované sítě ……………………………   3972,5 m 
Kabelové komory s pojízdným víkem …………………….      12 ks 
Venkovní rack 1x1 m             ………………………………      1 ks 
 
Navrhovaná telekomunikační síť se bude skládat s ochranných HDPE trubek uložených v zemi nebo na 
mostní konstrukci pro následné zafouknutí optických kabelů. Součástí sítě budou nainstalovány kabelové 
komory s pochozími víky a venkovní rack pro umístění technologie. Před rackem budou v zemi dvě 
kabelové komory s víkem.  
  
 Vedení bude rozvětveno do všech obydlených částech obce Šarovy, vč. přípravy pro budoucí zástavbu 
„Horní konec“ v severní části obce. Okrajově bude zasahovat do oblasti obce Lhota. 
 
 Navrhované vedení bude křížit silnici II/497 (v uzlovém úseku č. 8, v uzlovém staničení: 0,081 km, 
0,5 km, 0,807 km, 1,168 km, 1,338 km), ve všech případech bude silnice křížena bezvýkopovou 
technologií (podvrtem / protlakem). Místní komunikace ve správě obce bude křížení řešeno 
bezvýkopovou technologií nebo překopem. Výkopy při křížení místních komunikací budou řešeny na 
části nebo bude zvolena objízdná trasa, pokud to situace bude umožňovat. 

Dále dojde ke křížení VVT Březnice v jižní části obce (u parc.č. 20/2 k.ú. Šarovy). Vedení je 
navrženo v ocelové chráničce po stávajícím mostě (na povodní straně mostu, společně s plynovodem). 
Ocelová chránička bude nainstalována z boku mostu, do výšky, aby nebyl snížena průtoková výška toku v 
daném místě. V rámci stavby bude telekomunikační vedení 2x křížit i napojující potok do toku Březnice – 
Lhotský potok. Křížení potoku ve všech případech bude řešeno kolmým protlakem min. 1,2 m pode dnem 
vodního toku. V místech křížení vodního toku bude koryto zpevněno rovnaninou z lomového kamene 
min. 200 kg, v případě, že koryto již není takto upraveno. 

Krytí / hloubka uložení vedení:  HDPE trubky budou ve výkopu uloženy v hloubce: 

 - v trávě ........................................       70 cm s krytím trubek min. 60 cm 
 - v chodníku .................................       50 cm s krytím trubek min. 40 cm 
 - komunikace ……………………...    130 cm s krytím trubek min. 120 cm 
             -  podvrt vodního tok ……………        120 cm pod dnem vodního toku 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy této části stavby subjektem k tomu oprávněným. 
 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby s ohledem na ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního 
zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu: 

1. Výše uvedená stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 
autorizovala Ing. Marek Pokorný – ČKAIT 1302417, případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího projednání na stavebním úřadu. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb.  
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3. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., a příslušné technické normy. 
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení; 

jeho název bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením prací. 
5. Při provádění výše uvedené stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit 

ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí a požární 
bezpečnosti. 

6. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky, 
stanoveným zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům,  
k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

8. Při umístění stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů, uvedené ve stanoviscích: 
Koordinované závazné stanovisko vydané Odborem životního prostředí a zemědělství 
Magistrátu města Zlína zn.: MMZL 031795 ze dne 30.4.2020: 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 40 odst. 1 a § 
40 odst. 4 písm. d) Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení, jako příslušný 
silniční správní úřad s realizací navržené stavby souhlasí za těchto podmínek: 

1. V místech křížení stavby telekomunikační sítě se silnicí II/497 bude podzemní vedení 
realizováno bezvýkopovou technologií (podvrtem, protlakem). 

2. Stavbou bude dotčena silnice II/497, před realizací je nutné požádat v předstihu silničně 
správní úřad Magistrátu města Zlína o povolení zvláštního užívání pro umístění 
inženýrských sítí do komunikace.  

3. Před samotnou realizací stavby je nutné požádat odd. dopravně-správních řízení Magistrátu 
města Zlína o povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací. 

4. Investor je povinen během provádění stavebních prací udržovat vozovku dotčené silnice 
v řádném stavu, její případné znečištění, či poškození neprodleně odstranit a vozovku uvést 
do původního stavbu. 

 
9. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti. 
10. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy subjektem k tomu oprávněným. 
11. Realizací stavby nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení 

nepředvídaným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do náležitého stavu. 
12.   Právo uskutečnit předmětnou stavbu vzniká žadateli teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Žadatel je 

povinný při realizaci postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v 
řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. 

 

VI.  Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Na základě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad      
(§ 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona). 

 

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Petr Špendlík, Lhota 134, 763 02  Zlín 4 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad dne 26.6.2020, přípisem č. jedn. MMZL 089921/2020 oznámil 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. 
Oznámení o zahájení řízení, stejně jako toto rozhodnutí bylo doručováno v souladu s § 87 odst. 1 
stavebního zákona v návaznosti na § 92 odst. 3 stavebního zákona postupem podle ust. § 144 odst. 6. 
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správního řádu veřejnou vyhláškou a žadateli, vlastníkům dotčených pozemků a dotčeným orgánům 
jednotlivě. 

Ve stanovené lhůtě stavební úřad obdržel námitky od vlastníků pozemků stavbou dotčených nebo 
pozemků sousedních. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
 
Stanoviska (která jsou založena ve spisovém materiálu) sdělili: 

 
- Koordinované závazné stanovisko vydané Odborem životního prostředí a zemědělství 

Magistrátu města Zlína zn.: MMZL 031795 ze dne 30.4.2020 
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 26.5.2020 č.j. 644057/20 
- Vyjádření společnosti E-ON Česká republika, s.r.o., ze dne 8.3.2019, zn: H18502-16308729  
- Vyjádření společnosti E-ON Distribuce, a.s.., ze dne 26.5.2020, zn: L4570-27014650 
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 16.6.2020 zn. 5002151223 
- Vyjádření společnosti Moravská Vodárenská, a.s. č. PM-20920/2019/5203/Maj ze dne 20.6.2019 
- Vyjádření společnosti Lesy ČR S.P., č.jedn. LCR957/005765/2019 ze dne 20.9.2019 

 
 
Dle ust. § 90 stavebního zákona: v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v 
souladu s požadavky 
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u 
stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž 
účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, resp. dle územního plánu 
města obce. Předmětná stavba se nachází v plochách, ve kterých je přípustné využití stavby dopravní a 
technické infrastruktury. Jelikož se jedná o zřízení datového kabelu, je možné konstatovat, že navržená 
stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Stavební úřad vyhodnotil při zahájení územního řízení i v jeho průběhu okruh účastníků řízení, jenž je 
vymezen v ust. § 85 stavebního zákona. 

Podle ustanovení § 85 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení: 
(1) a) žadatel, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,  
(2) a) 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, 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
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Stavební úřad v souladu s výše uvedeným ustanovením zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení 
žadatele Zlín Net, a.s., dále vlastníky pozemků dotčených stavbou, pozemeky parc. č. 1223/3 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Lhota u Zlína, parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 7 (zahrada), parc. č. 
9 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 13 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. 20/1 (ostatní plocha), parc. č. 20/2 (ostatní plocha), parc. č. 28/1 (zahrada), parc. č. 
31/2 (zahrada), parc. č. 31/3 (ostatní plocha), parc. č. 34 (ostatní plocha), parc. č. 37/1 (zahrada), parc. 
č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 52/1 (ostatní plocha), parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 52/4 (ostatní plocha), parc. č. 68 (ostatní plocha), parc. č. 74/2 (ostatní plocha), parc. č. 74/3 
(ostatní plocha), parc. č. 74/5 (ostatní plocha), parc. č. 83 (ostatní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 104/2 (ostatní plocha), parc. č. 104/3 (ostatní plocha), parc. č. 119/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 119/3 (ostatní plocha), parc. č. 119/4 (ostatní plocha), parc. č. 120 (ostatní plocha), parc. č. 
140/1 (ostatní plocha), parc. č. 140/2 (ostatní plocha), parc. č. 140/4 (ostatní plocha), parc. č. 164/2 
(ostatní plocha), parc. č. 164/3 (ostatní plocha), parc. č. 190/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
193 (ostatní plocha), parc. č. 195 (ostatní plocha), parc. č. 211/5 (ostatní plocha), parc. č. 211/7 
(ostatní plocha), parc. č. 217/1 (ostatní plocha), parc. č. 217/2 (ostatní plocha), parc. č. 217/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 217/4 (ostatní plocha), parc. č. 217/7 (ostatní plocha), parc. č. 248/3 (vodní plocha), 
parc. č. 248/4 (vodní plocha), parc. č. 253/2 (trvalý travní porost), parc. č. 255/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 255/4 (ostatní plocha), parc. č. 255/5 (ostatní plocha), parc. č. 267 (ostatní plocha), parc. č. 
277/1 (ostatní plocha), parc. č. 278/8 (vodní plocha), parc. č. 279/2 (ostatní plocha), parc. č. 279/8 
(ostatní plocha), parc. č. 281/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/15 (trvalý travní porost), parc. č. 373 
(ostatní plocha), parc. č. 452/1 (ostatní plocha), parc. č. 455 (trvalý travní porost), parc. č. 457 (ostatní 
plocha), parc. č. 458 (ostatní plocha), parc. č. 459/1 (ostatní plocha), parc. č. 459/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 459/4 (ostatní plocha), parc. č. 460/1 (trvalý travní porost), parc. č. 461 (vodní plocha), parc. 
č. 462/1 (trvalý travní porost), parc. č. 490/2 (ostatní plocha), parc. č. 490/3 (ostatní plocha), parc. č. 
490/4 (ostatní plocha), parc. č. 505/2 (ostatní plocha), parc. č. 505/3 (ostatní plocha), parc. č. 505/5 
(ostatní plocha), parc. č. 505/7 (ostatní plocha), parc. č. 506/2 (vodní plocha) v katastrálním území 
Šarovy a jmenovitě účastníky: Josef Brhel, Alena Dobronská, Ing. Jan Dupal, Petr Kadlčík, Martin 
Kovačík, Pavla Kovačíková, Jitka Krystýnová, Michal Křičenský, Aleš Máčala, Mgr. Magda 
Pekařová, Ivan Popelka, Ivana Popelková, Dušan Soukup, Dagmar Soukupová, Věra Strojilová, 
Miroslav Šůstek, CETIN a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, 
s.r.o., Lesy České Republiky s.p., Lesní správa, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Obec Lhota, 
Obec Šarovy, Povodí Moravy, s.p., Ředitelství silnic Zlínského kraje, Úřad pro zastup. státu ve 
věcech majetk., Územní pracoviště Brno. 
 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
Katastrálním území Šarovy: pozemky parc. č. 506/4, 504, 502, 501/1, 505/4, 500, 490/1, 495/1, 489, 491, 
484/1, 487/1, 456, 243, 241, 239, 244, 215, 216, 227, 226, 213, 224, 220, 206, 208, 207/1, 242, 235, 249, 
251, 252, 230/1, 229, 219, 198, 217/6, 255/1, 255/3, 460/23, 460/20, 460/18, 256/3, 196, 260/1, 190/4, 
187, 182, 175, 264, 268, 170/1, 270/2, 168, 165, 164/1, 155, 150, 273/1, 146, 273/4, 141, 138, 135, 2, 4, 
140/3, 126, 17/1, 17/2, 124, 110, 18, 122, 117, 116, 98, 115, 105, 108, 106, 65/7, 67, 64, 62, 61, 69, 60/1, 
73, 72, 71, 69, 60/2, 59, 94, 74/1, 95, 93, 91, 88, 89, 87, 85, 81, 282/1, 282/2, 282/3, 285, 288, 290/1, 293, 
279/11, 279/10, 279/9, 279/7, 279/5, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 22, 21, 26/1, 26/2, 31/1, 31/4, 
28/2, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 49,  518/1, 518/2- k.ú. Šarovy, 2489/12, 4823/6 – k.ú. Březolupy, 1223/8 – 
k.ú. Lhota u Zlína. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

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. 
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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, 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. Jiří Andrlík 
vedoucí oddělení stavebně správního řízení II.  

  
  

otisk úředního razítka 
  
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 
Marek Pokorný, Míškovice č.p. 219, 768 52  Míškovice u Holešova 
 
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) (dodejky):  
Obec Lhota, IDDS: 8qgb35q 
Obec Šarovy, IDDS: 4vcbrnw 
  
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, DS): 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Lesy České Republiky s.p., Lesní správa, IDDS: e8jcfsn 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n 
Obec Lhota, IDDS: 8qgb35q 
Obec Šarovy, IDDS: 4vcbrnw 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc 
Josef Brhel, Šarovy č.p. 52, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Alena Dobronská, Šarovy č.p. 69, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Ing. Jan Dupal, Bohuslavice u Zlína č.p. 214, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Petr Kadlčík, Šarovy č.p. 105, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Martin Kovačík, Šarovy č.p. 57, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Pavla Kovačíková, Šarovy č.p. 57, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Jitka Krystýnová, Zlámanec č.p. 26, 687 12  Bílovice u Uherského Hradiště 
Michal Křičenský, Šarovy č.p. 68, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
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Aleš Máčala, Švermova č.p. 198, Malenovice, 763 02  Zlín 4 
Mgr. Magda Pekařová, Šarovy č.p. 60, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Ivan Popelka, Šarovy č.p. 80, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Ivana Popelková, Šarovy č.p. 80, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Dušan Soukup, Šarovy č.p. 96, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Dagmar Soukupová, Šarovy č.p. 96, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Věra Strojilová, Šarovy č.p. 77, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Miroslav Šůstek, Šarovy č.p. 77, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
 
 
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: 
Katastrálním území Šarovy: pozemky parc. č. 506/4, 504, 502, 501/1, 505/4, 500, 490/1, 495/1, 489, 491, 
484/1, 487/1, 456, 243, 241, 239, 244, 215, 216, 227, 226, 213, 224, 220, 206, 208, 207/1, 242, 235, 249, 
251, 252, 230/1, 229, 219, 198, 217/6, 255/1, 255/3, 460/23, 460/20, 460/18, 256/3, 196, 260/1, 190/4, 
187, 182, 175, 264, 268, 170/1, 270/2, 168, 165, 164/1, 155, 150, 273/1, 146, 273/4, 141, 138, 135, 2, 4, 
140/3, 126, 17/1, 17/2, 124, 110, 18, 122, 117, 116, 98, 115, 105, 108, 106, 65/7, 67, 64, 62, 61, 69, 60/1, 
73, 72, 71, 69, 60/2, 59, 94, 74/1, 95, 93, 91, 88, 89, 87, 85, 81, 282/1, 282/2, 282/3, 285, 288, 290/1, 293, 
279/11, 279/10, 279/9, 279/7, 279/5, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 22, 21, 26/1, 26/2, 31/1, 31/4, 
28/2, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 49,  518/1, 518/2- k.ú. Šarovy, 2489/12, 4823/6 – k.ú. Březolupy, 1223/8 – 
k.ú. Lhota u Zlína. 
 
  
dotčené orgány: 
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, Oddělení dopravních řízení, náměstí Míru 
č.p. 12, 760 01  Zlín 1 
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01  Zlín 1 
 
na vědomí: DS 
Petr Špendlík, IDDS: pkauczj 
 
 
Poznámka:  
Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí 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 odvolání. 
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