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AVONET, s.r.o., Krátká 219, 763 26  Luhačovice 

 

 
 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

AVONET, s.r.o., IČ 25322478, se sídlem Krátká 219, 763 26  Luhačovice,  kterou zastupuje na 

základě plné moci  Ing. Marek Pokorný, IČ 86993135,  se sídlem Míškovice 219, 768 52 

Míškovice (dále jen "žadatel"), podali dne 2.8.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o 

umístění stavby: 
 

„AVONET _ telekomunikační vedení _ Slušovice-Dostihová“ 
 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č.1224/1, 1475/15, 1227/1, 698/66, 698/37, 1474/13, 1747/1, 698/2, 

1229/3, 1229/8, 698/36,  1229/10, 1229/9, 1229/7, 1467/36, 1467/38, 1467/17, 698/4, 698/27, 698/32, 

1474/8, 1474/3, 1474/10, 1474/11, 1474/9, 1474/12, 1224/8, 1219, 1229/5, 1228/3, 1230/10, 1229/1, 

1230/9, 1230/8, 1246/1, 1246/2, 1467/54,  1465/52,  1465/59,  1465/64, 1467/18, 1467/39, 1467/40, 

1466/41, 1462/2, 1466/1, 1466/8, 1466/11, 1466/10, 1466/7, 1467/1, 1467/20, 1467/33, 1467/55, 698/28, 

1471/30, 1471/29, 696/134, 696/255, 696/260, 1502/2, 1521/7, 1502/1, 1521/2,  1521/1, 1504/3, 1504/4, 

1502/7, 1525/4, 1521/14, 1521/4, 1525/1, 1525/5, 1527/1v katastrálním území Slušovice; parc. č. 78, 79/1, 

914,  425/8, 425/7, 442/2, 425/12, 425/25, 425/17, 435/1, 435/4, 425/15, 425/6, 425/29, 425/28, 442/10, 

442/15, 442/1, 442/14 v katastrálním území Březová u Zlína; parc.č. 3136, 3075/3, 3075/2 v katastrálním 

území Trnava u Zlína.   Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Druh, účel a umístění stavby: 

Předmětem stavebního záměru je rozšíření optické sítě, účelem a cílem stavby je zajištění pro osoby v místě 

stavby žijící, návštěvníky a osoby v místě podnikající dostupnost sítě elektronických komunikací pro rychlé 

internetové připojení.  

Nová optická síť bude tvořit dva celky, které se budou navzájem propojovat v rámci stávající optické 

sítě u domů č.p. 433 a 435. Menší část optické sítě bude vycházet od stávající trasy optické sítě u č.p. 433 

a bude pokračovat v trávníku kolem domu č.p. 1. Následně bude trasa pokračovat protlakem pod ulicí 

Dostihová do trávníku podél pravé strany ulice a v blízkosti WT Dřevnice. Trávníkem bude trasa 

pokračovat ke křižovatce ulic, kde dojde k dalšímu křížení ulice protlakem do travnatého ostrůvku mezi 

ulicemi. Z ostrůvku bude proveden protlak pod komunikací a zpevněnými plochami až před objekt č.p. 670 

a následně dalším protlakem pod ulicí Dostihová do trávníkového plácku po pravé straně ulice. U rozcestí 

tras bude vybudována kabelová komora. V trávníku bude pokračovat až ke vjezdu na zpevněnou plochu. 

Od hlavní trasy budou vybudovány optické přípojky pro blízké objekty. 

Druhá, větší část trasy bude začínat od stávající trasy u domu č.p. 435 a povede okolo domu v trávníku 

s následným křížením ulice Družstevní a pokračováním v chodníku podél ulice na Hrázi. Ulicí povede trasa 

až k domu č.p. 447. Trasa bude pokračovat dvěma směry, jeden směr povede mezi trafostanicí a domem 

č.p. 408 a druhá trasa povede mezi domu č.p. 422 a 423, Dvě trasy jsou řešeny z důvodu malého prostoru 

v ulici Na Hrázi. U domu č.p. 422 bude na pozemku č. 1246/1 vybudována kabelová komora. Trasy pove-

dou od ulice Na Hrázi  směrem k dostihové dráze a budou pokračovat po vnějším obvodu dráhy (za zábrad-

lím). Převážná většina trasy povede v trávníku. V polovině trasy bude vybudována kabelová komora. Trasa 
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povede až k parkovišti, které se nachází na severní straně dráhy, kde trasa povede mezi parkovištěm a ulici 

před domy č.p. 84, č.p.178. U plánované přípojky pro dům č.p. 84 bude v trávníku vybudována kabelová 

komora. Dále bude pokračovat podél ulice, vedle stájí až k ulici Dostihová. U křižovatky ulice dojde k 

rozvětvení trasy. 

První část trasy povede v trávníku podél chodníku a poté ve zpevněné ploše podél ulice Dostihová až 

k objektu č.p. 672 (restaurace Sud). Trasa bude křížit protlakem DVT PP Dřevnice (zatrubněný potok). 

Druhá část trasy bude křížit ulici Dostihová a následně po lávce bude křížit WT Dřevnici. Za WT 

Dřevnicí povede jedna část trasy k hotelu a přilehlým parkem k průmyslovému areálu jižně od hotelu a 

druhá část trasy povede podél zpevněné komunikace před objektem č.p. 677, přes parkoviště, protlakem 

pod komunikací a podél areálu až do výrobního objektu s č.p. 678. Na začátku rozcestí této trasy a druhém 

rozcestí za pěší lávkou bude vybudována kabelová komora. 

Třetí a hlavní část optické trasy povede od křižovatky, mezi oplocení areálů a ulicí Dřevnická severně 

až k zahradnictví, kde trasa přejde do travnatého ostrůvku, ze kterého bude trasa pokračovat protlakem pod 

silnicí č. 11/491 (úsek č. 13 - Nové Dvory, km cca 0,36). Trasa následně bude končit u objektu č.p. 400. V 

travnatém ostrůvku za protlakem vedlejší ulice / vjezdu bude vybudována kabelová komora. Od hlavní 

trasy budou vybudovány optické přípojky pro přilehlé objekty a areály. Všechny instalované komory budou 

o rozměrech 50x50 cm. Hloubka komory bude stanovena dle hloubky uložení sítě. Od hlavní trasy budou 

vybudovány telekomunikační přípojky pro vybrané objekty, které budou končit u paty objektů.  

Telekomunikační vedení bude ve výkopu uloženo do vrapované chráničky nebo do ochranné trubky 

PE (protlak). Výstražná fólie se klada 0,2-0,3 mm nad trubkou, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povr-

chem u trubek s minimálním krytím 0,6 m. 

 

Umístění stavby: Místo stavby je dáno polohou, resp. napojení na stávající  optickou síť a zařízení 

infrastruktury společnosti AVONET s.r.o. obci Slušovice, v ul. Dostihová,  a Na Hrázi   a objektů,  které 

budou na předmětnou síť napojeny.   

Jedná se o pozemky parc. č. 1224/1(ostatní plocha), 1475/15(trvalý travní porost), 1227/1(ostatní plocha), 

698/66(ostatní plocha), 698/37(ostatní plocha), 1474/13(ostatní plocha), 1747/1(ostatní plocha), 

698/2(ostatní plocha), 1229/3(ostatní plocha), 1229/8(ostatní plocha), 698/36(ostatní plocha),  

1229/10(ostatní plocha), 1229/9(ostatní plocha), 1229/7(ostatní plocha), 1467/36(ostatní plocha), 

1467/38(ostatní plocha), 1467/17(ostatní plocha), 698/4(ostatní plocha), 698/27(ostatní plocha), 

698/32(ostatní plocha), 1474/8(ostatní plocha), 1474/3(ostatní plocha), 1474/10(ostatní plocha), 

1474/11(ostatní plocha), 1474/9(ostatní plocha), 1474/12(ostatní plocha), 1224/8(ostatní plocha), 

1219(ostatní plocha), 1229/5(ostatní plocha), 1228/3(ostatní plocha), 1230/10(trvalý travní porost),  

1229/1(ostatní plocha), 1230/9(trvalý travní porost), 1230/8(trvalý travní porost), 1246/1(trvalý travní 

porost), 1246/2(trvalý travní porost), 1467/54(ostatní plocha),  1465/52(ostatní plocha),  1465/59(ostatní 

plocha),  1465/64(ostatní plocha), 1467/18(ostatní plocha), 1467/39(ostatní plocha), 1467/40(ostatní 

plocha), 1466/41(ostatní plocha), 1462/2(trvalý travní porost), 1466/1(trvalý travní porost), 1466/8(trvalý 

travní porost), 1466/11(trvalý travní porost), 1466/10(trvalý travní porost), 1466/7(trvalý travní porost), 

1467/1(ostatní plocha), 1467/20(ostatní plocha), 1467/33(ostatní plocha), 1467/55(ostatní plocha), 

698/28(ostatní plocha), 1471/30(ostatní plocha), 1471/29(ostatní plocha), 696/134(vodní plocha), 

696/255(vodní plocha), 696/260(vodní plocha), 1502/2(ostatní plocha), 1521/7(ostatní plocha), 

1502/1(ostatní plocha), 1521/2(ostatní plocha),  1521/1(ovocný sad), 1504/3(zahrada), 1504/4(zahrada), 
1502/7(ostatní plocha), 1525/4(ostatní plocha), 1521/14(ostatní plocha), 1521/4(ostatní plocha), 

1525/1(ostatní plocha), 1525/5(ostatní plocha), 1527/1(trvalý travní porost)v katastrálním území Slušovice; 

parc. č. 78(ostatní plocha), 79/1(ostatní plocha), 914(ostatní plocha),  425/8(ostatní plocha), 425/7(ostatní 

plocha), 442/2(ostatní plocha), 425/12(ostatní plocha), 425/25(ostatní plocha), 425/17(ostatní plocha), 

435/1(ostatní plocha), 435/4(ostatní plocha), 425/15(ostatní plocha), 425/6(ostatní plocha), 425/29(ostatní 

plocha), 425/28(ostatní plocha), 442/10(ostatní plocha), 442/15(ostatní plocha), 442/1(ostatní plocha), 

442/14(ostatní plocha) v katastrálním území Březová u Zlína; parc.č. 3136(vodní plocha), 3075/3(vodní 

plocha), 3075/2(vodní plocha) v katastrálním území Trnava u Zlína. 

 

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 1 odst. 5 zákona 416/2009 

Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací, ve znění pozdějších předpisů, zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
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podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od místního šetření a ústního jednání. Dotčené orgány 

mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
 

Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři Stavebního úřadu Městského úřadu ve Slušovicích (úřední 

dny Po 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod. a St 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod., mimo úřední dny po telefonické 

domluvě) a při ústním jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námitky a 

stanoviska uplatnit nejpozději ve stanoveném termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

 

Na územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 5 tohoto zákona. 
 

Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s 

velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení postupem podle stavebního zákona, 

tj. veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, a jednotlivě dotčeným orgánům a 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a). Ostatní písemnosti se doručují 

jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; 

ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 
 

Poučení: 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení 

a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 

jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. 

Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 

4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim 

nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 

a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které 

nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat 

námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 

podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 

požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických 

norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce 

občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek 

týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. 

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

může mít podle § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů 

vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a 

pozemku nebo opatření důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 

tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě jí přizvané na svůj pozemek nebo stavbu. 

 

 

                                     Otisk úředního razítka 

 

 

Ivana  H y n č i c o v á 

 referent stavebního úřadu  

  

  

 

Příloha: situační výkres 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu 

Slušovice, Obecního úřadu Březová a Obecního úřadu Trnava podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. 

Současně uvedené úřady potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského 

úřadu Slušovice. 

 

Vyvěšeno dne ............................................   Sejmuto dne ............................................. 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

 

 

Zdvořile žádáme o vrácení potvrzení o vyvěšení Stavebnímu úřadu Městského úřadu ve Slušovicích. 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na       

§ 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. 

§ 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 

písemnost doručuje. 

 

Poznámka pro žadatele: 

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve výši 1.000,- Kč a bude uhrazen ve prospěch účtu číslo 2326661/0100 (Město 

Slušovice), variabilní symbol 701. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (na doručenku): 

Doruč. základě plné moci: Ing. Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, 

doruč. na adresu: třída Tomáše Bati 364, 763 02 Zlín- Louky;   DS:  r8kt7i4 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (na doručenku): 

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Obec Březová, Březová 36, 763 15 Slušovice 

Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína 
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (na doručenku): 

Petr Klemš, Březová 104, 763 15 Slušovice 

Ludmila Klemšová, Březová 104, 763 15 Slušovice 

Petr Vajdák, Rovná 390, 763 15 Slušovice 

Anna Zgarbová, Družstevní 10, 763 15 Slušovice 

doc. JUDr. Ing.  Karel Nedbálek, PhD., MBA,  Vývoz 363, 760 01 Zlín 

Jiří Kotek,  Hlavní 225, 763 10 Hvozdná  

Jiřina Kotková, Hlavní 225, 763 10 Hvozdná  

Ing. Evžen Varadinek, Lázeňská 765, 763 12 Vizovice 

ČIBE, a.s., č.p. 520, 763 15 Slušovice 

TIWO, spol. s.r.o, Březová 143, 763 15 Slušovice 

PROPHER s.r.o., Březová 126, 763 15 Slušovice 

SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice 

ZAREMBA Stav Group SE, Vývoz 5475, 760 01 Zlín 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

Lesy ČR, s.p.,, Oblastní ředitelství  jižní Morava, pracoviště U Skláren 781, 75501 Vsetín 

Služby města Slušovice, p.o., nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Moravská vodárenská a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno-Černá Pole 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 1900 00 Praha 9 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou): 

Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 1227/3, 1474/21, 698/33, 698/34, 

698/35, 1467/5, 1474/4, 1474/5, 1473/6, 698/8, 1467/10, 1229/11, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1229/2, 

1241, 1243, 1245/1, 1247,  1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259/1, 1285/1, 1260, 1262, 1284, 1264, 1266, 

1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1282, 1278/2, 1453/1, 1453/2, 1248, 1465/25, 1466/14, 698/5, 1467/2, 1468, 

1521/3, 1493/12, 1524/1, 1524/2, 1525/2, 1500/4, 1527/4 v katastrálním území Slušovice; parc. č. 66/1, 

69/1, 69/4, 77/2, 455/5, 456/1, 456/3, 455/1, 437/4, 431, 432 v katastrálním území Březová u Zlína; parc. 

č. st.678/1 v katastrálním území Trnava u Zlína. 

 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí 

Městský úřad Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Ostatní: 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

K vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu (příslušnému obecnímu úřadu se žádostí vyvěšení): 

Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Obecní úřad Březová, Březová 36, 763 15 Slušovice 

Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína 
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