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GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, kterou zastupuje na 

základě plné moci společnost AREKOP, s.r.o., IČ 25526073, Ing. Milan Píštěk, se sídlem Ševcovská 

2483, 760 01 Zlín (dále jen "žadatel"), podali dne 25.11.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o 

umístění stavby: 

 

„REKO MS Hvozdná – Družstevní“ 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1881, 1277/1, 980/1, 979/4, 979/3, 983/21, 983/3, 978/1, 976, 

977, 425, 424, 426, 427, 422/1, 421/1, 418, 337/2, 416/2, 414, 413, 412, 410, 408, 407/1, 983/9, 338, 339, 

340 a 396 v katastrálním území Hvozdná. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Druh, účel a umístění stavby: 

Navrhovaná stavba řeší rekonstrukci stávajících STL plynovodů z ocelového potrubí v obci Hvozdná. 

Plynovody budou rekonstruovány z části ve stávajících a z části v nových trasách z materiálu PE 100, s 

ochranným pláštěm, v dimenzi DN 160 – 63 mm. Provozní tlak zůstane zachován na STL úrovni. V 

rámci stavby budou zrekonstruovány také stávající STL plynovodní přípojky z materiálu PE 100, s 

ochranným pláštěm, v dimenzi DN 32 mm. Součástí stavby je vymístění HUP na hranici nemovitostí, 

doplnění nových HUP, regulátorů tlaku plynu (RTP) a přemístění fakturačních plynoměrů s dopojením 

OPZ na stávající rozvody plynu v objektech. 

 

PS 01 – Plynovod 

Řad „J“ DN 160, DN 110, DN 90 mm - plynovodní řad „J“ PE DN 110 mm se napojí v křižovatce ul. K 

Větřáku a ul. Borová, v zeleném pásu u objektu č.p. 233, na stávající plynovod OC DN 100 mm. Za 

napojením se osadí nový trasový uzávěr ŠZ DN 110 mm. V bodě LJ2 bude osazen T-kus DN 110/160 a 

trasový uzávěr ŠZ DN 110 mm pro propojení se stávajícím plynovodem OC DN 150 mm vedoucím v ul. 

Borová. Trasa pokračuje přes ul. Borovou a dále v zeleném pásu podél ul. K Větřáku směrem ke 

křižovatce s ul. Osmek, kde se v bodě LJ5 osadí T-kus DN 110/63 mm pro napojení řadu „K“. Řad „J“ 

přechází přes ul. Osmek, v bodě LJ7 se lomí ke křižovatce s ul. Ke Kusalce, kde se v bodě LJ9 osadí T-

kus DN 110/90 mm, nový trasový uzávěr ŠZ DN 90 mm a napojí se na stávající plynovod PE DN 63 mm 

vedoucí v ul. Hlavní. Trasa pokračuje v chodníku podél ul. Ke Kusalce, v křižovatce s ul. U Vodojemu se 

v bodě LJ10 lomí a v travnaté ploše pokračuje k bytovému domu č.p. 264, kde se v bodě LJ11 osadí T-

kus DN 110/110 mm pro napojení řadu „L“. Trasa řadu „J“ pokračuje směrem ke křižovatce ul. Ke 

Kusalce, ul. Záhumení a ul. Družstevní, v zelené ploše křižovatky se vysadí odbočka pro napojení nového 

řadu „M“ DN 63 mm, osadí se nový trasový uzávěr ŠZ DN 90 a u budovy „Farma Hvozdná“ se napojí na 

nový rekonstruovaný plynovod PE DN 90 mm stavby „Reko MS Hvozdná – Záhumení I“. Rekonstrukce 

plynovodu je navržena z plynovodního potrubí z PE 100, SDR 17,6 s ochranným pláštěm, v dimenzi DN 

90 mm, v celkové délce 15,00 m, v dimenzi DN 110 mm, v celkové délce 243,00 m a v dimenzi DN 160 

mm, v celkové délce 1,00 m. 

Řad „K“ DN 63 mm – začíná napojením na odbočku T-kus DN 110/63 mm z nového řadu „J“ v zelené 

ploše u křižovatky ul. K Větřáku a ul. Osmek. Trasa řadu „K“ vede v předzahrádkách rodinných domů 

podél komunikace v ul. Osmek. U objektu č.p. 185 bude řad ukončen elektro záslepkou DN 63 mm. 
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Rekonstrukce plynovodu je navržena z plynovodního potrubí z PE 100, SDR 11 s ochranným pláštěm, v 

dimenzi DN 63 mm, v celkové délce 135,00 m. 

Řad „L“ DN 63 mm – začíná napojením na odbočku T-kus DN 110/110 mm v zelené ploše u bytového 

domu č.p. 264, kde bude osazena redukce R110/63 mm. Trasa pokračuje v zelené ploše k bytovému 

domu č.p. 307, kde bude ukončena elektro záslepkou DN 63 mm. Z řadu bude vysazena nová přípojka 

plynu pro objekt č.p. 308. Rekonstrukce plynovodu je navržena z plynovodního potrubí z PE 100, SDR 

11 s ochranným pláštěm, v dimenzi DN 63 mm, v celkové délce 20,00 m. 

Řad „M“ DN 63 mm – napojí se na odbočku T-kus DN 110/90 mm v zelené ploše u křižovatky ul. 

Družstevní a ul. Záhumení, kde se osadí redukce R110/63 mm. Trasa řadu „M“ bude řešena 

bezvýkopovou technologii, řízeným protlakem podél ul. Družstevní, až za objekt č.p. 206. Řad bude 

ukončen u tabule konec/začátek obce Hvozdná, elektro záslepkou a odfukem do poklopu. Rekonstrukce 

plynovodu je navržena z plynovodního potrubí z PE 100, SDR 11 s ochranným pláštěm, v dimenzi DN 63 

mm, v celkové délce 205,00 m. 

 

PS 02 Plynovodní přípojky 

Z nových STL plynovodních řadů budou provedeny nové plynovodní přípojky pro napojení stávajících 

odběratelů. Napojení na řady bude provedeno přípojkovými, navařovacími odbočkami T-kusy DN 110/32 

mm a DN 63/32 mm. V rámci rekonstrukce bude provedeno vymístění HUP na hranici veřejného 

prostoru, osazení nových regulátorů plynu RTP případné vymístění plynoměru do nového objektu HUP. 

Nové STL plynovodní přípojky jsou navrženy z plynovodního potrubí PE 100, SDR 11 s ochranným 

pláštěm, v profilu DN 32 m, v počtu 15 ks, v celkové délce 108,10 m. 

V místech vymístění HUP na hranici nemovitostí bude provedeno nové OPZ – dopojení na stávající 

rozvod plynu v nemovitosti. Nové potrubí OPZ DN 32 - 40 bude vedeno po pozemcích vlastníka 

nemovitosti, jedná se o celkem 7 ks. 

 

Umístění stavby: Místo stavby je dáno polohou stávajících plynovodů, přípojek a ostatních plynárenských 

zařízení a nemovitostí, které zásobuje. Jedná se o pozemky parc. č. 1881, 1277/1, 980/1, 979/4, 979/3, 

983/21, 983/3, 978/1, 976, 977, 425, 424, 426, 427, 422/1, 421/1, 418, 337/2, 416/2, 414, 413, 412, 410, 

408, 407/1, 983/9, 338, 339, 340 a 396 v katastrálním území Hvozdná. 

 

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 zahájení územního řízení a jelikož 

jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 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. 

 

Poučení: 

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

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
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pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

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

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje stavební úřad 

zahájení řízení účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel), v 

ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn), v ustanoveni § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (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) a dotčeným orgánům jednotlivě. 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, 

jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 

na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeno) oznamuje stavební úřad zahájení řízení 

veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení 

a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

V souladu s ustanovení § 2 odst. 5 zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, v 

územním řízení s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení územního řízení doručuje 

účastníkům územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 a odst. 2 postupem podle ustanovení § 87 odst. 

1 a odst. 3 stavebního zákona. 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, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení územního řízení, je-li jim doručováno 

jednotlivě. 

 

 

 

 

 

Jaroslav Černý 

referent stavebního úřadu  

  

  

otisk úředního razítka 

  

 

 

Příloha: situační výkres 

 

 

 

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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Obdrží: 

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

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 

AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín 

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

Obec Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

RM GAS, s.r.o., Záhumení 325, 763 10 Hvozdná 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

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

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

Miloslav Horalík, U Vodojemu 308, 763 10 Hvozdná 

Petra Horalíková, U Vodojemu 308, 763 10 Hvozdná 

Miroslav Marcoň, U Vodojemu 308, 763 10 Hvozdná 

Zbyněk Voráč, U Vodojemu 308, 763 10 Hvozdná 

Vladislav Divila, U Vodojemu 307, 763 10 Hvozdná 

Lenka Kačmářová, U Vodojemu 307, 763 10 Hvozdná 

Radoslava Köglerová, U Vodojemu 307, 763 10 Hvozdná 

Zdeněk Slováček, U Vodojemu 307, 763 10 Hvozdná 

František Kobylík, U Vodojemu 264, 763 10 Hvozdná 

Emilie Kobylíková, U Vodojemu 264, 763 10 Hvozdná 

Petr Pekař, U Vodojemu 264, 763 10 Hvozdná 

Ing. Milan Píštěk, Zálešná II 3007, 760 01 Zlín 

Vladimír Ries, Slunečná 4553, 760 05 Zlín 

SCHC, s.r.o., Hanusova 1537/3a, Michle, 140 00 Praha 4 

Radek Jonák, Svatopluka Čecha 513, 760 01 Zlín 

Jaroslav Motýl, U Vodojemu 263, 763 10 Hvozdná 

Alena Motýlová, U Vodojemu 263, 763 10 Hvozdná 

Věra Vágnerová, U Vodojemu 263, 763 10 Hvozdná 

Ivana Vrlová, U Vodojemu 263, 763 10 Hvozdná 

Milan Polášek, Vítězství 380, 763 15 Slušovice 

Jitka Polášková, Vítězství 380, 763 15 Slušovice 

Karel Rupa, Osmek 143, 763 10 Hvozdná 

Zdeněk Langer, Osmek 150, 763 10 Hvozdná 

Jana Gärtnerová, Osmek 183, 763 10 Hvozdná 

Jan Raška, Osmek 183, 763 10 Hvozdná 

Josef Raška, Osmek 183, 763 10 Hvozdná 

Václav Bednařík, Osmek 208, 763 10 Hvozdná 

Marie Kapustová, Osmek 186, 763 10 Hvozdná 

David Ševců, Osmek 186, 763 10 Hvozdná 

Gabriela Ševců, Osmek 186, 763 10 Hvozdná 

MgA. Jan Slavík, Osmek 185, 763 10 Hvozdná 

Mgr. Bronislava Slavíková, Osmek 185, 763 10 Hvozdná 

Michal Lukáš, Kostelec 191, 696 51 Kostelec 

Jana Bartošová, K Větřáku 64, 763 10 Hvozdná 

EG.D, a.s. 

CETIN a.s. 

Vodafone Czech Republic a.s. 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

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. 449/14, 1277/9, 1277/8, 1865, 

1862, 1861, 992, 1277/2, 449/11, 989, 987/12, 982/3, 981, 980/2, 449/9, 983/20, 983/22, 983/23, 337/1, 

416/1, 407/2, 406, 341 vše v katastrálním území Hvozdná. 

Dotčené orgány: 

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství 
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Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno 

Ostatní: 

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

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

Obecní úřad Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná 

 

Poznámka:  

Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 

odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem 

po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského 

úřadu Slušovice a Obecního úřadu Hvozdná a na elektronické úřední desce na webových stránkách 

www.slusovice.eu a www.hvozdná.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty 

k případnému podání námitek.  

http://www.mestozlin.eu/
http://www.hvozdná.cz/
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