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O Z N Á M E N Í  
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO #ÍZENÍ  

A NA#ÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ  

 

 
Dne 08.06.2016 podala spole$nost 1. Krom�%ížská investi$ní a.s., I& : 18189695, Moravcova 250, 767 01  
Krom�%íž 1, zastoupena Vlastislavem Kozojedem, nar. 12.02.1942, B�lov 111, 768 21  Kvasice, žádost 
o vydání rozhodnutí o umíst�ní stavby :  

 

Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce B'lov 
 

na pozemku: pozemková parcela $íslo 501/1 (ostatní plocha), 501/3 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 
(ostatní plocha), 542 (ostatní plocha), 558/2 (ostatní plocha), 558/19 (ostatní plocha), 558/65 (ostatní 
plocha), 558/71 (ostatní plocha), 558/76 (ostatní plocha), 559/2 (ostatní plocha), 572 (vodní plocha), 645/2 
(ovocný sad), 648/4 (ostatní plocha) v katastrálním území B�lov. 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní %ízení. Žádost byla dopln�na dne 12.08.2016.  
 
Stavba obsahuje : 
Umíst(ní )ásti základní technické vybavenosti pro výhledovou výstavbu rodinných dom* v lokalit( 
Kopce – B(lov. 
 
SO 201 Komunikace  
Navržená komunikace navazuje na silnici III/36745, napojení komunikace na silnici bude p%es stávající 
dvoj%ádek z žulových kostek, který bude rozebrán a nov� osazen. Délka komunikace je 59,74 m a ší%ka je 
5,50 m. Kolem komunikace bude osazen obrubník, odvodn�ní povrchových vod je %ešeno pomocí uli$ní 
vpusti do navrženého zatrubn�ní. Dot$eny pozemky p.$. 558/19, p.$. 542, p.$. 501/3, p.$. 559/2, p.$. 501/1, 
p.$. 572, p.$. 648/4, p.$. 645/2 v k.ú. B�lov. 
 
SO 211 Vodovod 
Voda do prostoru pro výhledovou lokalitu RD bude zajišt�na vodovodním %adem „V1“ napojeným na 
koncovou $ást stávajícího ve%ejného vodovodu v obci B�lov na pozemku p.$. 558/2 v k.ú. B�lov.  Trasa 
vodovodu bude vedena p%evážn� v nezpevn�né ploše, dot$eny pozemky p.$.558/2, p.$. 558/71, p.$. 558/65, 
p.$. 558/76, p.$. 558/19, p.$. 542, p.$. 508/3, 508/1, 572, 648/4, 645/2 v k.ú. B�lov.  
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Vodovodní /ad délky 306 m je navržen z trubek tlakových PE100 RC v dimenzi 90x8.2  SDR11, za 
napojením na stávající vodovod bude osazeno sek0ní šoup1 DN 80 se zemní zákopovou soupravou, k/ížení 
se stávající komunikací (silnicí III/36740) bude provedeno protlakem chráni0ky z trub PE 160, /ad bude 
zakon0en nadzemním hydrantem DN 80 s p/ed/azeným uzáv1rem, v prostoru za k/ížením stávajícího 
potoka bude v nejnižším míst1 osazen podzemní hydrant DN 80 ve funkci kalníku. 
 
SO 212 STL plynovod 
Pro zajišt1ní pot/eby zemního plynu v plánované zástavb1 rodinných dom2 je navrženo prodloužení STL 
plynovodu z trub LPE 63 PE 100, délka plynovodu 300 m, plynovod bude napojen na stávající STL plynovod 
na pozemku p.0. 558/2 v k.ú. B1lov a bude veden v soub1hu s vodovodem podél silnice III/36745 k lokalit1 
pro zástavbu RD. K/ížení silnice III/36740 bude provedeno nasunutím plynovodního potrubí LPE 63 do 
protlaku ochranného potrubí LPE 90, délky 10 m. Dot0eny pozemky p.0.558/2, p.0. 558/71, p.0. 558/65, p.0. 
558/76, p.0. 558/19, p.0. 542, p.0. 508/3, 508/1, 572, 648/4, 645/2 v k.ú. B1lov.  
 
SO 213 Úprava propustku 
Stávající propustek (železobetonová roura 2 x DN 1200) bude prodloužena o cca 2,5 m. Stávající 0elo p/i 
výtoku bude odstran1no a z/ízeno nové. Sou0asn1 bude provedena i b/ehová úprava koryta p/ed a za 
propustkem, dno a b/ehová 0ást se opat/í obložením – rovnaninou z lomového kamene tl. 250 mm na 
sucho. Dot0en pozemek p.0. 572 v k.ú. B1lov. 
  
 

 

M1stský ú/ad Otrokovice - odbor stavební ú/ad, jako obecný stavební ú/ad (dále jen „stavební ú/ad“), 
p/íslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona 0. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
/ádu (stavební zákon), ve zn1ní pozd1jších p/edpis2 (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení 
§ 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního /ízení dot0eným orgán2m a známým ú0astník2m 
/ízení a sou0asn1 na/izuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na míst1 na den 

 
27. zá3í 2016 (úterý) v 9:00  hodin 

 
se sch2zkou pozvaných na míst1 stavby.  

 

 
Pou4ení: 

Do podklad2 pro rozhodnutí mohou ú0astníci /ízení nahlédnout p/ede dnem ústního jednání (M1stský ú/ad 
Otrokovice - odbor stavební ú/ad, ú/ední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00) 
a p/i ústním jednání. V ostatní dny po telefonické domluv1. 

 

Závazná stanoviska, která mohou dot0ené orgány uplat5ovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a 
námitky ú0astník2 /ízení musí být uplatn1ny nejpozd1ji p/i ústním jednání; jinak se k nim nep/ihlíží.  

 

K závazným stanovisk2m a námitkám k v1cem, o kterých bylo rozhodnuto p/i vydání územního nebo 
regula0ního plánu, se nep/ihlíží. 

 

Ú4astník 3ízení ve svých námitkách uvede skute4nosti, které zakládají jeho postavení jako ú4astníka 
3ízení, a d6vody podání námitek; k námitkám, které p3ekra4ují rozsah stanovený v § 89 odstavci 4 
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nep3ihlíží. 

 

Obec uplat5uje v územním /ízení námitky k ochran1 zájm2 obce a zájm2 ob0an2 obce. Osoba, která je 
ú0astníkem /ízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, m2že uplat5ovat námitky 
proti projednávanému zám1ru v rozsahu, jakým je její právo p/ímo dot0eno. Osoba, která je ú0astníkem 
/ízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, m2že v územním /ízení uplat5ovat 
námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám1rem dot0en ve/ejný zájem, jehož ochranou se 
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podle zvláštního právního p;edpisu zabývá. K námitkám, které nespl<ují uvedené požadavky, se 
nep=ihlíží. 

 

V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona >. 114/1992 Sb., o ochran? p;írody a krajiny, ve zn?ní 
pozd?jších p;edpis@ ob>anská sdružení, která mají právní subjektivitu, jsou oprávn?na za podmínek a 
v p;ípadech ustanovení § 70 odst. 2 citovaného zákona ú>astnit se správního ;ízení, pokud oznámí svou 
ú>ast písemn? do 8-mi dn@ ode dne, kdy mu bylo p;íslušným správním orgánem zahájení ;ízení oznámeno; 
v tomto p;ípad? má postavení ú>astníka ;ízení. 

 

Pokud dot>ený orgán, jehož rozhodnutí nebo opat;ení vyžadované zvláštním p;edpisem bylo k projektové 
dokumentaci p;ipojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst?ní stavby získáno p;ed oznámením zahájení 
;ízení, nesd?lí ve stanovené lh@t? stanovisko k navrhované stavb?, platí, že z hlediska jím sledovaných 
ve;ejných zájm@ se stavbou souhlasí. 
 

Vlastník (nájemce) pozemk@ a staveb, které jsou p;edm?tem územního ;ízení, je povinen v souladu 
s ustanovení § 54 správního ;ádu, strp?t ohledání na míst? a k tomuto ú>elu je zp;ístupnit. 

 

Pov?;ený zam?stnanec stavebního ú;adu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávn?n p;i 
pln?ní úkol@ vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s v?domím jejich vlastník@ p;i zjišAování stavu 
stavby a pozemku nebo opat;ování d@kaz@ a dalších podklad@ pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opat;ení. 

 

Stavební ú;ad m@že podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit po;ádkovou pokutu do 50 000 
K> tomu, kdo závažným zp@sobem zt?žuje postup v ;ízení anebo pln?ní úkol@ podle ustanovení § 172 odst. 
1 stavebního zákona tím, že znemožBuje oprávn?né ú;ední osob? nebo osob? jí p;izvané vstup na sv@j 
pozemek nebo stavbu. 
 
Okruh úCastníkD Eízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto: 
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel - 1. Krom?;ížská investi>ní a.s., 
Moravcova 250, 767 01  Krom?;íž 1.  
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný 
zám?r uskute>n?n - Obec B?lov, B?lov 77, 768 21  Kvasice. 

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má 
být požadovaný zám?r uskute>n?n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v?cné právo k tomuto 
pozemku nebo stavb? : 

• p.>. 572 v k.ú. B?lov – Povodí Moravy, s.p., D;eva;ská 932, Veve;í, 602 00  Brno 2, 

• p.>. 508/1 v k.ú. B?lov – František Pet;ík, B?lov 96, 768 21  Kvasice, zástavní právo smluvní - 
Hypote>ní banka, a.s., Radlická 333, Radlice, 150 00  Praha 5, 

• p.>. 558/2, p.>. 558/19, p.>. 558/65, p.>. 558/71 v k.ú. B?lov – vlastnické právo - Zlínský kraj, t;ída 
Tomáše Bati 21, 760 01  Zlín 1, hospoda;ení se sv?;eným majetkem - Feditelství silnic Zlínského kraje, 
p;ísp?vková organizace, K Majáku 5001, 760 01  Zlín 1, v?cné b;emeno - RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 
940, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

• p.>. 501/1, p.>. 501/3, p.>. 508/3, p.>. 542, p.>. 558/76, p.>. 559/2, p.>. 648/4 v k.ú. B?lov – Obec B?lov, 
B?lov 77, 768 21  Kvasice, v?cné b;emeno - František Pet;ík, B?lov 96, 768 21  Kvasice, 

• p.>. 645/2 v k.ú. B?lov - Radek Heger, Moravcova 250, 767 01  Krom?;íž 1. 

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v?cné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk@m nebo stavbám na nich m@že být územním rozhodnutím 
p;ímo dot>eno : 

• vlastníci pozemk@ a staveb na nich - p.>. 383/3, p.>. st. 148, p.>. st. 110, p.>. 382/3, p.>. 388/4, 
p.>. 558/66, p.>. 558/70, p.>. 558/17, p.>. 521/3, p.>. 521/36, p.>. 521/37, p.>. 521/38, p.>. 521/39, 
p.>. 521/2, p.>. 521/41, p.>. 520/3, p.>. 508/2, p.>. 648/1, p.>. 649/1, p.>. 645/1, p.>. 559/1, p.>. 96 v k.ú. 
B?lov. 
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• vlastníci technické infrastruktury - Vodovody a kanalizace KromKLíž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01  
KromKLíž 1, E.ON Meská republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151, Meské BudKjovice 7, 370 01  Meské 
BudKjovice 1, RWE DistribuNní služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, Meská 
telekomunikaNní infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00  Praha 3 

 
Nechá-li se nKkterý z úNastníkO Lízení zastupovat, pLedloží jeho zástupce pLi jednání písemnou plnou moc. 

 

 

 

 
 

 

 
Ing. Marie Tkadlecová 
referent odboru stavební úLad                                                                                                          otisk razítka 

 
 

 
 

 

Toto oznámení musí být vyvKšeno po dobu nejménK 15-ti dnO. 

 
 

 

VyvKšeno dne:……………………                                             

 

Sejmuto dne:……………………….. 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvKšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 
Poznámka: 
Toto oznámení je podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona úNastníkOm Lízení LádnK doruNováno 
veLejnou vyhláškou za použití § 144 odst. 6 zákona N. 500/2004 Sb., správní Lád, v platném znKní (Lízení 
s velkým poNtem úNastníkO). 
 
Patnáctým dnem po vyvKšení se písemnost považuje za doruNenou. Toto oznámení se vyvKšuje na úLední 
desce MKstského úLadu Otrokovice a Obecního úLadu BKlov, a dále na webových stránkách 
www.muotrokovice.cz a www.belov.cz. 
 
 
 
DoruPuje se: 
  
ÚNastníci Lízení: 
Vlastislav Kozojed, BKlov 111, 768 21 Kvasice, zástupce žadatele 
Datová schránka: 
Obec BKlov, BKlov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3 
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DotUené orgány: 
MVÚ Otrokovice - odbor dopravnV-správní, nám. 3. kvVtna 1340, 765 23 Otrokovice 
MVÚ Otrokovice - odbor životního prostWedí, nám. 3. kvVtna 1340, 765 23 Otrokovice 
Datová schránka: 
Krajský úWad  Zlínského kraje - odbor životního prostWedí a zemVdVlství, tW. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: 
OVM, scsbwku 
HasiUský záchranný sbor Zlínského kraje, PWílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve ZlínV, HavlíUkovo nábWeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: 
OVM, xwsai7r 
 
Na vVdomí: 
MVÚ Otrokovice - odbor evidenUnV-správní, nám. 3. kvVtna 1340, 765 23 Otrokovice - vyvVšení veWejné 
vyhlášky na úWední desku mVsta Otrokovice 
Datová schránka: 
Obecní úWad BVlov, BVlov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3 - vyvVšení veWejné vyhlášky na úWední 
desku Obecního úWadu BVlov 
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