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MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN 
Odbor rozvoje města a životního prostředí 

Oddělení územního plánování a stavebního řádu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Veřejná vyhláška 

 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 
 

Výroková část 
 
Oddělení územního plánování a stavebního řádu Odboru rozvoje města a životního prostředí 
Městského úřadu Hulín jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 
i „stavební úřad“) a § 2c odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném 
znění (dále jen liniový zákon) obdrželo dne 25.08.2022 od žadatele, kterým je společnost 
 

Zlín Net, a.s., IČ 25313428, 
se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 

 
(dále i „žadatel“), v zast. spol. NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby níže citované. Po projednání žádosti v územním řízení podle § 84 a násl. sta-
vebního zákona posoudil stavební úřad žádost podle § 90 téhož zákona a na základě tohoto po-
souzení vydává podle § 92 odst. 1 a 5 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o pod-
robnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění  

 
územní rozhodnutí, 

ve kterém schvaluje stavební záměr nazvaný 
 

„Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu 
v intervenční oblasti 41 - Propoj Chrášťany - Ludslavice“ 

 
a jeho umístění  
- v místní části Chrášťany města Hulína a v katastrálním území (k.ú.) Chrášťany u Hulína na po-

zemcích parcelních čísel (p.p.č.)  
 126 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 887 m2),  
 145/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené; 1228 m2), 
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 326 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 3684 m2) a  
 327 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 9295 m2),  

- v obci a k.ú. Ludslavice na p.p.č. 
 st. 82/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba obč. vyb. č.p. 31; 1024 m2), 
 st. 88 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 61; 373 m2), 
 st. 141 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 118; 609 m2), 
 st. 142/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 119; 651 m2),  
 249/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 1397 m2),  
 258/12 (orná půda; 9725 m2),  
 283/13 (zahrada; 578 m2),  
 283/16 (ostatní plocha, jiná plocha; 531 m2),   
 283/18 (orná půda; 455 m2),  
 283/20 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 80 m2), 
 283/30 (ostatní plocha, manipulační plocha; 92 m2),  
 283/35 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 55 m2),  
 283/36 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 31 m2),  
 283/37 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 27 m2),  
 283/38 (ostatní plocha, jiná plocha; 117 m2),  
 284/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 7626 m2),  
 327 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 9832 m2),  
 331 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 1941 m2),  
 336/1 (ostatní plocha, silnice; 15663 m2),  
 337 (orná půda; 2511 m2) a  
 418 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 3385 m2); 

dále rovněž jen „stavba“.  
 
Stručný popis stavby a jejího místa 
Trasa předmětné stavby podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) bude délky 
max. 3,5 km, povede z centra zastavěné místní části Chrášťany města Hulína po centrum zasta-
věné části obce Ludslavice, mezi obcemi povede převážně po účelových komunikacích.  
V rámci stavby dojde k uložení ochranných HDPE trubiček 12/8 mm do pískového lože ve výkopu 
šířky 25 cm a s krytím min. 1 m ve volném terénu, min. 0,5 m v chodníku a min. 1,2 m v komuni-
kaci; výstražná fólie PVC, která bude umístěna 20 cm až 30 cm nad HDPD trubičkami, bude oran-
žové barvy. Trvalá průjezdnost komunikací bude zachována i v průběhu provádění stavby. 
Po skončení pokládky a montáže HDPE trubiček bude provedena zkouška kalibrace (průchodnos-
ti) a zkouška tlakutěsnosti (zkouší se přetlakem v rozmezí 50 kPa - 100 kPa). Ihned po pokládce 
a zahrnutí a zhutnění rýhy bude provedena provizorní úprava terénu, definitivní úprava (vyrovnání, 
osetí, předláždění) bude provedena podle harmonogramu stavby. Všechny stavbou dotčené po-
zemky budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům/správ-
cům/nájemcům. Ke zhoršení odtokových poměrů v území realizací stavby nedojde, HDPE trubičky 
a optické kabely budou vodotěsné a plynotěsné, vůči svému okolí fyzikálně a chemicky inertní. 
Provoz bude probíhat po následně instalovaných (zafouknutých) optických kabelech; technologický 
projekt není předmětem tohoto rozhodnutí.  
Ochranné pásmo nového vedení bude činit 1,5 m po stranách krajního vedení, zasahovat bude na 
pozemky, na nichž je stavba umístěna, a přesahovat bude  
- v k.ú. Chrášťany u Hulína i na p.p.č. 20/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 476 m2), 22 (za-

hrada; 1015 m2), 178 (ostatní plocha, jiná plocha; 310 m2), 239 (orná půda; 29130 m2), 241 
(orná půda; 45466 m2) a 244 (orná půda; 63116 m2) a 

- v k.ú. Kurovice na p.p.č. 336 (orná půda; 2252 m2). 
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; zřízení ochranného pásma 
a činnosti v něm jsou vymezeny zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, bezpečnostní pásmo se nezřizuje. 
Stavba bude provedena do konce roku 2023. 
Bližší popis stavby je uveden v projednané dokumentaci zpracované pro její umístění, kterou ověřil 
hlavní projektant Ing. Pavel Horák, ČKAIT 1300635, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 
staveb, specializace elektrotechnická zařízení. 
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Druh a účel stavby 
Předmětná stavba podzemního vedení sítě elektronických komunikací je stavbou ve smyslu § 103 
odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném 
znění, tj. stavbou veřejné technické infrastruktury, jak ji má na mysli § 2 odst. 1 písm. m) bodu 2 
stavebního zákona a § 1 odst. 5 liniového zákona. Sloužit bude k napojení široké veřejnosti, insti-
tucí a firem na elektronickou komunikační infrastrukturu.  

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby 
Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy předmětné stavby v rozsahu nezbytně nutných částí 
pozemků, na nichž stavbu umístil (viz výše), a sousedních pozemků, tj.  
- v k.ú. Chrášťany u Hulína v rozsahu p.p.č. st. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je rod. 

dům č.p. 11; 1038 m2), 20/1 (ovocný sad; 5348 m2), 20/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 
476 m2), 20/6 (ovocný sad; 3316 m2), 22 (zahrada; 1015 m2), 27 (zahrada; 1567 m2), 29/1 (za-
hrada; 792 m2), 29/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 197 m2), 128 (ostatní plocha, silnice; 
936 m2), 178 (ostatní plocha, jiná plocha; 310 m2), 239 (orná půda; 29130 m2), 241 (orná půda; 
45466 m2), 242 (orná půda; 46555 m2), 243 (orná půda; 37107 m2), 244 (orná půda; 63116 m2), 
247 (orná půda; 41559 m2), 248 (orná půda; 4330 m2), 249 (orná půda; 4490 m2), 250 (orná pů-
da; 15259 m2), 251 (orná půda; 10497 m2), 252 (orná půda; 3838 m2), 253 (orná půda; 2887 m2), 
254 (orná půda; 3837 m2), 255 (orná půda; 28502 m2), 256 (orná půda; 800 m2), 257 (orná půda; 
30227 m2), 258 (orná půda; 2496 m2), 259 (orná půda; 42797 m2), 260 (orná půda; 528 m2), 
263 (orná půda; 33136 m2), 264 (orná půda; 33247 m2), 265 (orná půda; 25049 m2), 267 (orná 
půda; 8147 m2), 268 (orná půda; 15544 m2), 269 (orná půda; 15511 m2), 270 (orná půda; 14548 
m2), 271 (orná půda; 24648 m2), 272 (orná půda; 62884 m2), 273 (orná půda; 36435 m2), 274 
(ostatní plocha, jiná plocha; 9116 m2), 275 (orná půda; 7600 m2), 276 (orná půda; 5094 m2), 277 
(ostatní plocha, zeleň; 7615 m2), 281 (trvalý travní porost; 2266 m2), 300 (orná půda; 115 m2), 
302 (orná půda; 48765 m2), 306 (orná půda; 440 m2), 328 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 
1233 m2), 329 (ostatní plocha, zeleň; 1123 m2), 330 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 524 
m2), 331 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 1464 m2) a 332 (ostatní plocha, zeleň; 1076 m2), 

- v k.ú. Kurovice v rozsahu p.p.č. 333 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 2154 m2), 335 (ostat-
ní plocha, silnice; 4952 m2) a 336 (orná půda; 2252 m2) a 

- v k.ú. Ludslavice v rozsahu p.p.č. st. 48/2 (zastavěná pl. a nádvoří, na pozemku stojí stavba rod. 
domu č.p. 36; 68 m2), st. 54 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 39; 
246 m2), st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 57; 289 m2), st. 89 
(zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 62; 268 m2), st. 90 (zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 66; 381 m2), st. 91 (zastavěná plocha a ná-
dvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 67; 460 m2), st. 95 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
je stavba rod. domu č.p. 70; 3961 m2), st. 96 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. 
domu č.p. 80; 525 m2), st. 107 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu 
č.p. 86; 340 m2), st. 108 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 85; 294 
m2), st. 110 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 88; 339 m2), st. 111 
(zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 93; 349 m2), st. 113 (zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 89; 414 m2), st. 114/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 92; 436 m2), st. 139 (zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí je stavba rod. domu č.p. 16; 391 m2), st. 140 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
stavba rod. domu č.p. 108; 457 m2), st. 142/1 (zastavěná pl. a nádvoří, součástí je stavba rod. 
domu č.p. 119; 651 m2), st. 143 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu 
č.p. 120; 529 m2), st. 189 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 65; 
122 m2), st. 295 (zastavěná pl. a nádvoří, na pozemku stojí stavba rod. domu č.p. 61; 7 m2), 
53 (zahrada; 1170 m2), 64/1 (ostatní plocha, zeleň; 1092 m2), 137/26 (ostatní plocha, jiná plocha; 
931 m2), 137/43 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 48 m2), 140 (orná půda; 107580 m2), 
142 (orná půda; 50406 m2), 143/1 (orná půda; 77441 m2), 144/3 (orná půda; 22535 m2), 246 (or-
ná půda; 62871 m2), 247 (orná půda; 9992 m2), 248/2 (orná půda; 6345 m2), 249/1 (orná půda; 
120294m2), 249/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 6827 m2), 249/33 (ostatní plocha, mani-
pulační plocha; 1845 m2), 249/42 (ostatní plocha, zeleň; 703 m2), 249/51 (ostatní plocha, zeleň; 
72 m2), 249/54 (ostatní plocha, zeleň; 138 m2), 249/58 (ostatní plocha, zeleň; 132 m2), 249/95 (tr-
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valý travní porost; 3002 m2), 249/100 (ostatní plocha, zeleň; 444 m2), 249/101 (ostatní plocha, ze-
leň; 157 m2), 249/103 (orná půda; 16288 m2), 249/104 (orná půda; 3023 m2), 249/122 (ostatní plo-
cha, zeleň; 4 m2), 249/134 (ostatní plocha, zeleň; 7 m2), 249/136 (ostatní plocha, zeleň; 30 m2), 
258/13 (orná půda; 11757 m2), 259 (orná půda; 2739 m2), 260 (orná půda; 4352 m2), 261 (orná pů-
da; 3325 m2), 263 (orná půda; 4434 m2), 264 (orná půda; 7104 m2), 265/7 (orná půda; 4986 m2), 
265/12 (orná půda; 38038 m2), 265/14 (orná půda; 47787 m2), 265/16 (orná půda; 1217 m2), 
265/19 (orná půda; 3115 m2), 265/23 (orná půda; 4325 m2), 283/10 (zahrada; 535 m2), 283/24 (os-
tatní plocha, jiná plocha; 812 m2), 283/30 (ostatní plocha, manipulační plocha; 92 m2), 300/6 (ostat-
ní plocha, ostatní komunikace; 792 m2), 326 (orná půda; 8039 m2), 328 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace; 4133 m2), 368 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 190 m2), 397 (orná půda; 8486 
m2), 417 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 750 m2) a 447 (ostatní plocha, jiná plocha; 414 m2)  

a staveb na nich, které by mohly být umístěním a realizací stavby dotčeny; na pozemky, na nichž 
bude stavba realizována, a na části p.p.č. 20/3, 22, 178, 239, 241 a 244, vše v k.ú. Chrášťany 
u Hulína, a p.p.č. 336 v k.ú. Kurovice zasáhne od předmětné stavby ochranné pásmo. Další území 
vlivy umísťované stavby dotčeno nebude, neboť jak z průběhu řízení, zejména z projednané do-
kumentace a ze stanovisek v řízení spolupůsobících dotčených orgánů, tak z vlastního posouzení 
stavebního úřadu nevzešly skutečnosti svědčící o opaku. 

 
Podmínky pro umístění stavby a pro její další přípravu a realizaci 
1. Stavba bude umístěna, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou přílohou tohoto 

rozhodnutí, a provedena, jak je uvedeno v grafické příloze tvořené dokumentací zpracovanou 
pro umístění stavby (viz výše); stavebním úřadem ověřená grafická příloha bude předána ža-
dateli po právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny oproti ověřené grafické příloze pro-
jedná žadatel předem se stavebním úřadem.  
Součástí dokumentace zpracované pro umístění stavby je dokladová část, která obsahuje tato 
vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, jejichž podmínky, které se týkající předmětné stavby, musí být při 
realizaci stavby dodrženy: 
- města Hulína, vlastníka veřejných místních a účelových komunikací, veřejného osvětlení, 

rozhlasu a vodovodního a kanalizačního řadu v místní části Chrášťany města Hulína, vy-
dané 07.02.2022, 

- obce Ludslavice, vlastníka veřejných místních a účelových komunikací, veřejného osvětle-
ní, rozhlasu a kanalizačního řadu v obci Ludslavice, vydané k žádosti ze dne 07.01.2022, 

- KOMBYT SERVIS, s.r.o., správce veřejného osvětlení v Hulíně, vydané 10.01.2022, 
- SATE Hulín s.r.o., správce vodovodního řadu v místní části Chrášťany města Hulína, vy-

dané 10.01.2022, 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., vlastníka vodovodního řadu v Ludslavicích, vydané 

14.01.2022 pod č. 45/2022, vč. stanoviska ze dne 01.11.2021 č. 1572/2021, 
- Povodí Moravy, s.p., správce povodí, vydané 06.01.2022 pod zn. PM-1628/2022/5203/Kuč, 
- EG.D, a.s., se souhlasem se stavbou a činností v ochranném pásmu, vydané 07.04.2022 

pod zn. L4570-27051995, vč. vyjádření ze dne 08.10.2022 zn. H18502-26143635, 
- CETIN a.s. o existenci sítě elektronických komunikací společnosti (SEK) a všeobecné 

podmínky ochrany SEK, vydané 19.01.2022 pod č.j. 507448/22, vč. vyjádření ze dne 
06.10.2021 č.j. 813471/21, 

- GasNet, s.r.o., provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury (plynárenské-
ho zařízení a plynovodních přípojek), vydané v zast. společností GasNet Služby, s.r.o., 
01.02.2022 pod zn. 5002529879, vč. stanoviska ze dne 11.10.2021 zn. 5002475924. 

2. V případě zjištění nových skutečností, výrazně se odlišujících od stavebním úřadem ověřené 
dokumentace, bude vzniklá situace řešena s projektantem, příp. s jinou osobou, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zvláštních předpisů, a výsledek řešení 
bude neprodleně předložen stavebnímu úřadu. 

3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem.  
4. Žadatel před zahájením prací na stavbě 

- oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu prová-
dět, a termín zahájení prací, 

- v případě nutnosti zajistí zábor veřejného prostranství; velikost a dobu záboru na území  
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v k.ú. Chrášťany u Hulína projedná u Městského úřadu Hulín, na území v k.ú. Ludslavice 
u Obecního úřadu Ludslavice a na území v k.ú. Kurovice u Obecního úřadu Kurovice, 

- po předchozím zajištění oprávnění k využívání cizích nemovitostí podle zákona o elektro-
nických komunikacích bude v dostatečném předstihu stavbou dotčené osoby prokazatelně 
informovat o termínu zahájení a provádění stavby a sdělí jim název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět, 

- zajistí vytýčení všech podzemních sítí technické infrastruktury v místě stavby u jednotlivých 
vlastníků/správců a následnou ochranu těchto sítí před poškozením, respektována budou 
i ochranná a bezpečnostní pásma sítí. 

5. Přístup k pozemkům s umístěnou stavbou a ke stavbě bude ze stávajících veřejných komunikací. 
6. Žadatel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli 

zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i še-
trnost k sousedství. Zajistí, aby  
- stavba byla provedena pouze na pozemcích, na nichž je umístěna, 
- stavba byla provedena podle prováděcí dokumentace. 

7. Prostor potřebný pro provádění stavby nesmí být během její realizace přístupný nepovolaným 
osobám. 

8. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod látkami zá-
vadnými vodám, zejména ropnými látkami ze stavební mechanizace, pro práce na stavbě musí být 
používáno pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

9. Výkopy v průběhu provádění stavby musí být vedeny mimo chráněný kořenový prostor (CHKP) 
stávajících dřevin. V případě nutnosti výkopů v CHKP bude použita šetrná technologie, např. bez-
výkopové technologie – řízené či neřízené protlaky, ruční výkopy nebo odsávací technika a chrá-
něny kořeny. V CHKP se nesmí provádět navážka, skladovat stavební a jiný materiál ani jej přejíž-
dět stavebními mechanizmy. Při hloubení výkopů mohou být na hraně výkopu a mimo CHKP pře-
rušeny kořeny o průměru do 3 cm, a sice pouze hladkým řezem s následným ošetřením (ihned po 
vzniku poranění musí být rána začištěna hladkým řezem a zatřena stromovým balzámem či vodou 
ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3 cm budou zachovány a chráněny před vysycháním 
a účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). 

10. Práce v blízkosti sousedních staveb, včetně staveb technické a dopravní infrastruktury a provo-
zu na přilehlých komunikacích, budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability staveb 
a bezpečnosti při jejich užívání. Závadám a statickým poruchám na stavbou dotčených nemo-
vitostech bude předcházeno dodržováním platných právních předpisů, především nařízení vlá-
dy č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, v platném znění. V případě, že se v důsledku realizace stavby objeví po-
ruchy na sousedních stavbách, sjedná žadatel bezodkladně nápravu.  

11. K pracím v ochranných pásmech technické a dopravní infrastruktury musí být přizváni předem 
i po jejich dokončení zástupci vlastníků, popř. provozovatelů této infrastruktury, o čemž bude vždy 
proveden zápis do stavebního deníku. 

12. Odpady, které vzniknou během realizace stavby, musí být uloženy zákonným způsobem, od-
váženým materiálem nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.  

13. Při provádění stavby musí být dodrženy i další obecně závazné předpisy, vždy v platném zně-
ní, zejména  
- zákony: č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů (energetický zákon), č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

- vyhlášky: č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, 

- nařízení vlády: č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
a ustanovení obsažená v příslušných ČSN, na něž je v zákonech a vyhláškách odkazováno, a to  
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vč. ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích“ a metodiky SPPK 
A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 

14. Veškeré činnosti spojené s realizací stavby musí být prováděny a koordinovány tak, aby 
v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limi-
tů ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti. Průběh hlukově význam-
ných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen 
na nezbytně nutnou dobu.  

15. Opravy případných škod na cizích nemovitostech prokazatelně způsobených prováděním 
stavby uhradí žadatel vlastním nákladem. 

16. Stavba bude dokončena do 31.12.2023. 
Bezprostředně po dokončení stavby budou pozemky a stavby novou stavbou dotčené uvedeny 
do původního stavu, příp. do stavu předem prokazatelně projednaného s vlastníky příslušných 
dotčených nemovitostí. Sedání výkopů bude pravidelně urovnáváno. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí: 
- Zlín Net, a.s., IČ 25313428, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, 
- Město Hulín, IČ 00287229, okres Kroměříž, 
- Obec Ludslavice, IČ 00287466, okres Kroměříž, 
- Antonín Brázdil, nar. 19.11.1951, trvale bytem Ludslavice 119, 768 52 p. Míškovice u Holešova, 
- Jana Brázdilová, nar. 02.08.1952, trvale bytem Ludslavice 119, 768 52 p. Míškovice u Holešova, 
- Helena Dolečková, nar. 29.03.1986, trvale bytem Chrášťany 12, 768 24 Hulín, 
- Milan Fridrich, nar. 29.01.1961, trvale bytem Ludslavice 118, 768 52 p. Míškovice u Holešova, 
- Jana Fridrichová, nar. 23.03.1963, trvale bytem Ludslavice 118, 768 52 p. Míškovice u Holešova, 
- Eva Janalíková, nar. 11.06.1984, trvale bytem Ludslavice 61, 768 52 p. Míškovice u Holešova, 
- Eugenie Kovářová, nar. 13.02.1930, trvale bytem Ludslavice 119, 768 52 p. Míškovice u Holešova, 
- Radmila Svačinová, nar. 18.02.1948, trvale bytem Chrášťany 11, 768 24 Hulín, 
- Česká republika, IČ 00000001-001; příslušnost hospodařit s majetkem státu má dle LV č. 255 

pro obec a k.ú. Ludslavice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
- Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, 
- DOUBRAVA, spol. s r.o., IČ 49968882, se sídlem Zahnašovice 129, 769 01 Holešov, 
- EG.D, a.s., IČ 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, 
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, 
- Jiřina Matyšková, trvale bytem Tasmanie Sandy Bay Hobart 7005, Austrálie, 
- Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČ 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
- Zlínský kraj, IČ 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje má dle LV č. 347 pro 

obec a k.ú. Ludslavice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.  
 
 
 

Odůvodnění 
 
Shora jmenovaný žadatel podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby dne 
25.08.2022; žadatel je podnikatelem v elektronických komunikacích, oprávněným k podnikání 
v elektronických komunikacích (s výjimkou poskytování interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech) a evidovaný v databázi podnikatelů v elektronických komunikacích pod po-
řadovým číslem 1120 (databáze obsahuje identifikaci podnikatele a záznamy o komunikačních 
sítích a službách elektronických komunikací, jejichž zajišťování a poskytování podnikatel oznámil 
podle § 13 zákona o elektronických komunikacích). K žádosti připojil plnou moc ke svému zastu-
pování, usnesení Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 51092/2022 ze dne 22.06.2022 o sta-
novení úřadu, který v předmětné věci rozhodne, a rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž ze dne 
25.08.2022 o povolení zvláštního užívání komunikací. Šlo o stavbu zamýšlenou realizovat na po-
zemcích ve správních obvodech obecných stavebních úřadů Městského úřadu Hulín a Městského 
úřadu Holešov, tj. ve správním obvodu dalšího stavebního úřadu, požádal stavební úřad přípisem 
ze dne 05.09.2022 o součinnost obecný stavební úřad Městského úřadu Holešov; Městský úřad 
Holešov sdělil dne 12.09.2022 okruh příslušných dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruk-
tury k umístění stavby v jeho správním obvodu, který mu byl v té době znám. Jelikož to bylo ne-
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zbytné k zajištění chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů, příp. k jejich koordinaci, 
pokud by byla závazná stanoviska protichůdná, nařídil stavební úřad přípisem ze dne 19.09.2022 
podle § 2c odst. 3 liniového zákona společné jednání s dotčenými orgány na den 11.10.2022, 
z něhož byl sepsán protokol. Dne 21.10.2022 předložil žadatel koordinované závazné stanovisko 
Krajského úřadu Zlínského kraje, vydané dne 13.10.2022, dne 02.11.2022 novou plnou moc ze 
dne 25.10.2022 ke svému zastupování a dne 10.11.2022 závazné stanovisko Městského úřadu 
Hulín ze dne 09.02.2022. Při zajišťování závazných stanovisek dotčených orgánů nazval žadatel 
stavbu „Optická síť propoj Chrášťany - Ludslavice“.  
K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby byly doloženy tyto náležitosti: 
- celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadova-

ného stavebního záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hra-
nic pozemků a sousedních staveb, 

- dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ověře-
ná projektantem, která obsahovala průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy, dokumentaci stavebních objektů a dokladovou část; součástí dokladové části byla  
-  stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napo-

jení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, jak jsou uvedena 
v podmínce č. 1 ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a proto bude dodržení podmínek jed-
notlivých stanovisek a vyjádření žadatelem při realizaci stavebního zámětu zajištěno; dále 
bylo doloženo sdělení/vyjádření/stanovisko spol./podniku 
- ČEPS, a.s., vydané 06.10.2021 pod zn. 8908/2021/CEPS, 
- Lesy ČR, s.p., vydané 18.01.2022 pod č.j. LCR/117/000156/2022, 
- ČEPRO, a.s., vydané 06.10.2021 pod č.j. 69141/21, 
- Nordic Telecom Regional s.r.o., vydaná 07.10.2021 k č. žádosti 2021-0610152436 

a č. žádosti 2021-0610152226, 
- závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, vydaná podle zvl. právních předpisů:  

- závazné stanovisko Městského úřadu Hulín, vydané 09.02.2022 pod č.j. MÚH/733/ 
2022/ORMŽP, 

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž, vydané 25.02.2022 pod 
č.j. MeUKM/002184/2022/0018/22, 

- rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž, Odboru občansko správních agend, oddělení 
dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání komunikace pro ulo-
žení inženýrských sítí a vedení do silnice III/43826 v km 1,303 v obci Ludslavice na 
p.p.č. 336/1 v k.ú. Ludslavice, vydané 25.08.2022 pod č.j. MeUKM/074126/2022, 

- koordinovaná stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, vydaná 10.02.2022 pod č.j. 
KUZL 13152/2022 a 13.10.2022 pod č.j. KUZL 85792/2022,  

- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, vydané 23.11. 
2021 pod sp.zn. 120296/2021-1150-OÚZ-BR, 

- vyjádření Archeologického ústavu Brno, vydané 08.04.2022 pod č.j. ARUB/2948/2022/DS, 
podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí; 

- seznam a adresy vlastníků nemovitostí, na nichž bude stavební záměr realizován, vč. seznamu 
a adres oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na nichž bude stavební 
záměr realizován, vč. seznamu vlastníků sousedních pozemků a souhlasu vlastníka p.p.č. 
336/1 v k.ú. Ludslavice, Zlínského kraje, s umístěním stavby. 

Souhlasy všech vlastníků pozemků a staveb na nich, na nichž bude stavební záměr realizován, sta-
vební úřad nevyžadoval, povinnost zajistit oprávnění k využívání cizích nemovitostí je dána záko-
nem o elektronických komunikacích; podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas podle 
§ 184a odst. 1 téhož zákona nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě 
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven zákonem účel vyvlastnění; zajišťování ve-
řejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na 
budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických komuni-
kací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují podle § 7 odst. 2 zákona o elektronických komunika-
cích ve veřejném zájmu, pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným 
pro uskutečnění infrastruktury elektronických komunikací platí podle § 3 odst. 1 liniového zákona 
zákon o vyvlastnění, rozhodnutí o umístění stavby je pak jedním z podkladů pro vyvlastňovací řízení. 
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Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 31.10.2022 zahájení územního řízení všem jemu známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V řízení upustil od ústního jednání, jelikož mu byly dobře 
známy poměry v území z úřední činnosti, které je veřejným prostranstvím, a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. K umístění stavby mohli zástupci dotče-
ných orgánů uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení 
oznámení zahájení řízení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám ne-
bude podle § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto (bylo upozorněno na koncentrační zásadu 
územního řízení). V uvedené lhůtě 15 dnů neobdržel stavební úřad závazná stanoviska žádná.  
 
Účastníci řízení, námitky účastníků řízení a jejich vypořádání 
Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona, když jednal  
- s žadatelem, který je současně vlastníkem stávající el. sítě, kterou stavba rozšíří,  
- s obcemi, na jejichž území bude stavební záměr uskutečněn, s městem Hulínem, okres Kro-

měříž, a s obcí Ludslavice, okres Kroměříž;  
 město Hulín je současně vlastníkem p.p.č. 126, 326 a 327, vše v k.ú. Chrášťany u Hulí-

na, na nichž bude stavba realizována, a veřejných místních a účelových komunikací, 
veřejného rozhlasu, osvětlení, vodovodního řadu a kanalizace v místní části Chrášťany 
města Hulína, 

 obec Ludslavice je současně vlastníkem, příp. spoluvlastníkem p.p.č. st. 82/1, 283/30, 
283/16, 283/18, 283/20, 283/35, 283/36, 283/37, 283/38, 284/1, 327, 331, 337 a 418, 
vše v k.ú. Ludslavice, na nichž bude stavba realizována, a veřejných místních a účelo-
vých komunikací, veřejného osvětlení, rozhlasu a kanalizačního řadu v obci Ludslavice, 

- s vlastníky dalších pozemků a staveb na nich, na nichž bude stavba realizována, 
s paní/panem/společností:  
v k.ú. Chrášťany u Hulína s vlastníkem p.p.č. 

 145/2, Radmilou Svačinovou,  
v k.ú. Ludslavice s vlastníky/spoluvlastníky p.p.č. 

 st. 88, Evou Janalíkovou, 
 st. 141 a 283/13, Milanem Fridrichem a Janou Fridrichovou, 
 st. 142/1, Antonínem Brázdilem a Janou Brázdilovou, 
 249/12 a 258/12, spol. DOUBRAVA, spol. s r.o., 
 283/30, Českou republikou v zast. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

spol. DOUBRAVA, spol. s r.o., a s Jiřinou Matyškovou,  
 336/1, Zlínským krajem v zast. Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, 

- s osobami/společnostmi, v jejichž prospěch je omezeno právo  
v k.ú. Chrášťany u Hulína k p.p.č.  

 st. 18, v jehož prospěch je omezeno právo k p.p.č. 145/2, Helenou Dolečkovou, 
 145/2 a 326, EG.D, a.s.,  
 327, GasNet, s.r.o., 

v k.ú. Ludslavice k p.p.č. 
 st. 142/1, Eugenií Kovářovou,  
 258/12, Českou spořitelnou, a.s.,  
 st. 88, st. 141, st. 142/1, 283/13, 283/16, 283/18, 283/20, 283/35, 283/36, 283/37, 

283/38, 284/1, st. 295, 327 a 336/1, EG.D, a.s.,  
 283/37, Sberbank CZ, a.s. v likvidaci; 

identifikace účastníků byla provedena podle § 69 odst. 2 správního řádu jménem a příjmením, příp. 
názvem právnické osoby. Dále stavební úřad jednal 
- s osobami, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být realizací stavebního záměru přímo dotčeno 
(účastníci jsou identifikováni podle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru): 

 v k.ú. Chrášťany u Hulína s vlastníky p.p.č. st. 28/1 a rod. domu č.p. 11 na něm, a p.p.č. 
20/1, 20/3, 20/6, 22, 27, 29/1, 29/2, 128, 178, 239, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 283/30, 300, 302, 306, 328, 329, 330, 331 a 332, 

 v k.ú. Kurovice s vlastníky p.p.č. 333, 335 a 336, 
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 v k.ú. Ludslavice s vlastníky p.p.č. st. 48/2 a rod. domu č.p. 36 na něm, p.p.č. st. 54 a rod. 
domu č.p. 39 na něm, p.p.č. st. 86 a rod. domu č.p. 57 na něm, p.p.č. st. 89 a rod. domu 
č.p. 62 na něm, p.p.č. st. 90 a rod. domu č.p. 66 na něm, p.p.č. st. 91 a rod. domu č.p. 67 
na něm, p.p.č. st. 95 a rod. domu č.p. 70 na něm, p.p.č. st. 96 a rod. domu č.p. 80 
na něm, p.p.č. st. 107 a rod. domu č.p. 86 na něm, p.p.č. st. 108 a rod. domu č.p. 85 
na něm, p.p.č. st. 110 rod. domu č.p. 88 na něm, p.p.č. st. 111 a rod. domu č.p. 93 
na něm, p.p.č. st. 113 a rod. domu č.p. 89 na něm, p.p.č. st. 114/1 a rod. domu č.p. 92 
na něm, p.p.č. st. 139 a rod. domu č.p. 16 na něm, p.p.č. st. 140 a rod. domu č.p. 108 
na něm, p.p.č. st. 143 a rod. domu č.p. 120 na něm, p.p.č. st. 189 a rod. domu č.p. 65 
na něm, p.p.č. st. 295 a rod. domu č.p. 61 na něm, p.p.č. 53, 64/1, 137/26, 137/43, 140, 
142, 143/1, 144/3, 246, 247, 248/2, 249/1, 249/2, 249/33, 249/42, 249/51, 249/54, 
249/58, 249/95, 249/100, 249/101, 249/103, 249/104, 249/122, 249/134, 249/136, 
258/13, 259, 260, 261, 263, 264, 265/7, 265/12, 265/14, 265/16, 265/19, 265/23, 283/10, 
283/24, 283/30, 300/6, 326, 328, 368, 397, 417 a 447, 

- se správcem povodí, jehož je území se stavebním záměrem součástí, s Povodím Moravy, s.p.; 
vlastníci dalších sousedních pozemků a staveb ani další osoby, v jejichž prospěch je omezeno 
právo k těmto pozemkům a stavbám, nebudou podle uvážení stavebního úřadu realizací stavby 
přímo dotčeni. Dne 25.11.2022 obdržel stavební úřad námitky vlastníků p.p.č. st. 142/1 v k.ú. Lud-
slavice, následným přípisem ze dne 30.11.2022 vzali namítající účastníci své námitky zpět. Další 
námitky ze stran účastníků řízení nebyly uplatněny žádné. 
 
Posouzení stavebního záměru 
Žádost o umístění stavby projednal stavební úřad s účastníky řízení a s dotčenými orgány; stano-
viska dotčených orgánů, přiložená k dokumentaci stavby, byla kladná. Dále přezkoumal žádost 
z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že záměr je v souladu s § 90 odst. 1 sta-
vebního zákona, neboť je v souladu s požadavky 
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky 

na využívání území: stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění - podle § 24 odst. 1 citované vyhlášky se vedení elektro-
nických komunikací umisťují v zastavěném území obcí pod zem – nové vedení bude pod zemí 
umístěno, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: stavba vybudování nové do-
pravní ani technické infrastruktury nevyžaduje,  

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: rozhodnutí i závazná stanoviska dotčených orgánů byla kladná, do dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí byla zapracována, podmínky závazných stanovisek byly v plném 
rozsahu zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hledisek souladu stavby s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hle-
disek uplatňování cílů a úkolů územního plánování je stavba přípustná, jak uvedl orgán územního 
plánování ve svém závazném stanovisku, které bylo součástí koordinovaného závazného stano-
viska Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 13.10.2022 (viz výše). 
Stavební úřad rovněž ověřil podle § 90 odst. 2 stavebního zákona účinky budoucího užívání stavby, 
neboť jde o stavbu, kterou lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlá-
šeného stavebního záměru. Při posuzování vycházel především z projednané dokumentace (viz 
výše) a ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních 
právních předpisů; v závazných stanoviscích uplatňují dotčené orgány požadavky na ochranu veřej-
ných zájmů podle zvláštních právních předpisů, tedy i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se 
účinků budoucího užívání stavby. Dokumentace stavby, z níž bylo patrné i posouzení jejího vlivu na 
okolní pozemky a stavby a v níž byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 
byla zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, stavba nebude podle dokumentace 
ovlivňovat sousední stavby hlukem ani zastíněním, závazná stanoviska dotčených orgánů byla klad-
ná, a proto měl stavební úřad za to, že i budoucí užívání stavby bude v souladu s veřejnými zájmy. 
Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení umístění předmětné stavby, a proto roz-
hodl způsobem ve výroku uvedeným za použití ustanovení právních předpisů ve výroku citovaných. 
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Poučení  
 

Poučení o odvolání 
1. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně podáním u oddělení 
územního plánování a stavebního řádu Odboru rozvoje města a životního prostředí Městského 
úřadu Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín. Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním 
obecně napadnout výrokovou část rozhodnutí, jeho jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

2. Náležitosti odvolání jsou uvedeny v § 82 odst. 2 správního řádu.  
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 stejno-
pisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

3. Podle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových 
důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, půjde-li 
o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Bude-li účastník namí-
tat, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon 
učiněn spolu s odvoláním. 

 
Další poučení pro žadatele 
4. Přípojky elektronických komunikací do délky 100 m podle § 2i odst. 1 liniového zákona nevy-

žadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona.  
5. Stavba infrastruktury elektronických komunikací ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 sta-

vebního zákona nevyžaduje ke své realizaci stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.  
6. Realizace stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 
7. Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky 

územního rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; 
podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. 

8. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že 
upustil od záměru (stavby), ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace zá-
měru již zahájena. 

9. Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací 
dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. 

10. Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné 
stavby nebo veřejně prospěšného opatření. 

11. Území stavby je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a proto je žadatel již od přípravy sta-
vebního záměru povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum a plnit 
i další povinnosti naposledy citovaným zákonem uložené. 

12. K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se podle § 2i odst. 2 liniového záko-
na kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona nevyžaduje. 
Stavebník předloží stavebnímu úřadu do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby dokumentaci 
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění dojde k nepodstatným odchylkám 
oproti ověřené dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby. 

 
 
 

otisk úředního razítka 

  
 

 
Ing. Jarmila Šašková 
oprávněná úřední osoba 
 
elektronická podoba dokumentu byla opatřena elektronickým podpisem 
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Příloha 
- situační výkres (30 listů)  
 
Příloha pro žadatele 
- stavebním úřadem ověřená grafická příloha;  

příloha bude doručena po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí spolu se stejnopisem pí-
semného vyhotovení územního rozhodnutí opatřeným doložkou právní moci 
 

Správní poplatek pro žadatele 
- Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v plat-

ném znění, položky č. 17 bodu č. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, uhrazen byl 13.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
Doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky na úředních deskách  
 

Veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Hulín, Obecního úřa-
du Ludslavice a Obecního úřadu Kurovice po dobu nejméně 15 dnů a zveřejněna též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; patnáctým dnem po vyvěšení v listinné i elektronické podobě se pí-
semnost považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního or-
gánu, který písemnost doručuje, tj. Městského úřadu Hulín. 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne …….……..……..……….., sejmuto dne ……………………..……….. 
 

Jméno, příjmení a podpis osoby, která vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky v listinné i elektronické 
podobě zajistila, a razítko příslušného obecního úřadu, na jehož úřední desce byla veřejná vyhláš-
ka vyvěšena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
I/ Obdrží jednotlivě žadatel a obce, na jejichž území bude stavba realizována a které jsou 

účastníky řízení: 
1. Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, 

zast.  NWT a.s., IDDS: ed4qtza, nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Ing. Monika Dorňáková,  
doručovací adresa Tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín 

2. Město Hulín, okres Kroměříž, 
zast. Městský úřad Hulín, odbor správy majetku města, nám. Míru 162, 768 24 Hulín  

3. Obec Ludslavice, IDDS: 6q4augs, okres Kroměříž 
II/ Obdrží veřejnou vyhláškou  

4. dotčení vlastníci: 
- Antonín Brázdil, Ludslavice 119, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
- Jana Brázdilová, Ludslavice 119, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
- Helena Dolečková, Chrášťany 12, 768 24 Hulín 
- Milan Fridrich, Ludslavice 118, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
- Jana Fridrichová, Ludslavice 118, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
- Eva Janalíková, Ludslavice 61, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
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- Eugenie Kovářová, Ludslavice 119, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
- Radmila Svačinová, Chrášťany 11, 768 24 Hulín 
- Česká republika, 

zast. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 

- Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč 
- DOUBRAVA, spol. s r.o., IDDS: 4vszpgh, Zahnašovice 129, 769 01 Holešov 
- EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
- GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 
- Jiřina Matyšková, Tasmanie Sandy Bay Hobart 7005, Austrálie 
- Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IDDS: f94gyc6, U Trezorky 921/2, Praha 5-Jinonice, 

158 00 Praha 58 
- Zlínský kraj, 

zast. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc, K Majá-
ku 5001, 760 01 Zlín 1 

5. další účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dotčení vlastníci ne-
známého pobytu nebo sídla, dotčení vlastníci, kteří nejsou známi, a osoby, jejichž vlastnic-
ké nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stav-
bám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (účastníci jsou identifikováni 
podle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotčených vlivem stavby)  
- k.ú. Chrášťany u Hulína, p.p.č.: 

 st. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je rod. dům č.p. 11; 1038 m2) 
 20/1 (ovocný sad; 5348 m2) 
 20/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 476 m2) 
 20/6 (ovocný sad; 3316 m2) 
 22 (zahrada; 1015 m2) 
 27 (zahrada; 1567 m2) 
 29/1 (zahrada; 792 m2) 
 29/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 197 m2) 
 128 (ostatní plocha, silnice; 936 m2) 
 178 (ostatní plocha, jiná plocha; 310 m2) 
 239 (orná půda; 29130 m2) 
 241 (orná půda; 45466 m2) 
 242 (orná půda; 46555 m2) 
 243 (orná půda; 37107 m2) 
 244 (orná půda; 63116 m2) 
 247 (orná půda; 41559 m2) 
 248 (orná půda; 4330 m2) 
 249 (orná půda; 4490 m2) 
 250 (orná půda; 15259 m2) 
 251 (orná půda; 10497 m2) 
 252 (orná půda; 3838 m2) 
 253 (orná půda; 2887 m2) 
 254 (orná půda; 3837 m2) 
 255 (orná půda; 28502 m2) 
 256 (orná půda; 800 m2) 
 257 (orná půda; 30227 m2) 
 258 (orná půda; 2496 m2) 
 259 (orná půda; 42797 m2) 
 260 (orná půda; 528 m2) 
 263 (orná půda; 33136 m2) 
 264 (orná půda; 33247 m2) 
 265 (orná půda; 25049 m2) 
 267 (orná půda; 8147 m2) 
 268 (orná půda; 15544 m2) 
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 269 (orná půda; 15511 m2) 
 270 (orná půda; 14548 m2) 
 271 (orná půda; 24648 m2) 
 272 (orná půda; 62884 m2) 
 273 (orná půda; 36435 m2) 
 274 (ostatní plocha, jiná plocha; 9116 m2) 
 275 (orná půda; 7600 m2) 
 276 (orná půda; 5094 m2) 
 277 (ostatní plocha, zeleň; 7615 m2) 
 281 (trvalý travní porost; 2266 m2) 
 283/30 (ostatní plocha, manipulační plocha; 92 m2) 
 300 (orná půda; 115 m2) 
 302 (orná půda; 48765 m2) 
 306 (orná půda; 440 m2) 
 328 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 1233 m2) 
 329 (ostatní plocha, zeleň; 1123 m2) 
 330 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 524 m2) 
 331 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 1464 m2) 
 332 (ostatní plocha, zeleň; 1076 m2) 

- k.ú. Kurovice, p.p.č.:  
 333 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 2154 m2) 
 335 (ostatní plocha, silnice; 4952 m2) 
 336 (orná půda; 2252 m2) 

- k.ú. Ludslavice, p.p.č.: 
 st. 48/2 (zastavěná pl. a nádvoří, na pozemku stojí stavba rod. domu č.p. 36; 68 m2) 
 st. 54 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 39; 246 m2) 
 st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 57; 289 m2) 
 st. 89 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 62; 268 m2) 
 st. 90 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 66; 381 m2) 
 st. 91 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 67; 460 m2) 
 st. 95 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 70; 3961 m2) 
 st. 96 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 80; 525 m2) 
 st. 107 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 86; 340 m2) 
 st. 108 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 85; 294 m2) 
 st. 110 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 88; 339 m2) 
 st. 111 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 93; 349 m2) 
 st. 113 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 89; 414 m2) 
 st. 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 92; 436 m2) 
 st. 139 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 16; 391 m2) 
 st. 140 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 108; 457 m2) 
 st. 142/1 (zastavěná pl. a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 119; 651 m2) 
 st. 143 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 120; 529 m2) 
 st. 189 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. domu č.p. 65; 122 m2) 
 st. 295 (zastavěná pl. a nádvoří, na pozemku stojí stavba rod. domu č.p. 61; 7 m2) 
 53 (zahrada; 1170 m2) 
 64/1 (ostatní plocha, zeleň; 1092 m2) 
 137/26 (ostatní plocha, jiná plocha; 931 m2) 
 137/43 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 48 m2) 
 140 (orná půda; 107580 m2) 
 142 (orná půda; 50406 m2) 
 143/1 (orná půda; 77441 m2) 
 144/3 (orná půda; 22535 m2) 
 246 (orná půda; 62871 m2) 
 247 (orná půda; 9992 m2) 
 248/2 (orná půda; 6345 m2) 
 249/1 (orná půda; 120294m2) 



Č.j. MÚH/566/2023/ORMŽP/Ša - str. 14 

adresa: nám. Míru 162, 768 24 Hulín tel: 573 502 711 č. ú.: 8319720217/0100 
IČ: 00287229 fax: 573 350 188 www.hulin.cz 
DIČ: CZ00287229 datová schránka: 2prbftx podatelna@hulin.cz 

 

 249/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 6827 m2) 
 249/33 (ostatní plocha, manipulační plocha; 1845 m2) 
 249/42 (ostatní plocha, zeleň; 703 m2) 
 249/51 (ostatní plocha, zeleň; 72 m2) 
 249/54 (ostatní plocha, zeleň; 138 m2) 
 249/58 (ostatní plocha, zeleň; 132 m2) 
 249/95 (trvalý travní porost; 3002 m2) 
 249/100 (ostatní plocha, zeleň; 444 m2) 
 249/101 (ostatní plocha, zeleň; 157 m2) 
 249/103 (orná půda; 16288 m2) 
 249/104 (orná půda; 3023 m2) 
 249/122 (ostatní plocha, zeleň; 4 m2) 
 249/134 (ostatní plocha, zeleň; 7 m2) 
 249/136 (ostatní plocha, zeleň; 30 m2) 
 258/13 (orná půda; 11757 m2) 
 259 (orná půda; 2739 m2) 
 260 (orná půda; 4352 m2) 
 261 (orná půda; 3325 m2) 
 263 (orná půda; 4434 m2) 
 264 (orná půda; 7104 m2) 
 265/7 (orná půda; 4986 m2) 
 265/12 (orná půda; 38038 m2) 
 265/14 (orná půda; 47787 m2) 
 265/16 (orná půda; 1217 m2) 
 265/19 (orná půda; 3115 m2) 
 265/23 (orná půda; 4325 m2) 
 283/10 (zahrada; 535 m2) 
 283/24 (ostatní plocha, jiná plocha; 812 m2) 
 283/30 (ostatní plocha, manipulační plocha; 92 m2) 
 300/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 792 m2) 
 326 (orná půda; 8039 m2) 
 328 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 4133 m2) 
 368 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 190 m2) 
 397 (orná půda; 8486 m2) 
 417 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 750 m2) 
 447 (ostatní plocha, jiná plocha; 414 m2)  

III/ Obdrží jednotlivě dotčené orgány: 
6. Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí, nám. Míru 162, 768 24 Hulín 
7. Obecní úřad Ludslavice, IDDS: 6q4augs, Ludslavice 31, 768 52 p. Míškovice u Holešova  
8. Obecní úřad Kurovice, IDDS: amyazex, Kurovice 64, 768 52 p. Míškovice u Holešova 
9. Městský úřad Kroměříž, IDDS: bg2bfur, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 1  
10. Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
11. Zlínský kraj, odbory dopravy a silničního hospodářství a životního prostředí a zemědělství 

a oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu,  
IDDS: scsbwku, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1 

12. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územním zájmů a stát-
ního odborného dozoru, odd. ochrany, IDDS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160  00 Praha 6-
Hradčany 

IV/ Obdrží s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úředních deskách Městského úřadu 
Hulín, Obecního úřadu Kurovice a Obecního úřadu Ludslavice: 
13. Městský úřad Hulín, odbor vnitřních věcí, nám. Míru 162, 768 24 Hulín 
14. Obecní úřad Ludslavice, IDDS: 6q4augs, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova  
15. Obecní úřad Kurovice, IDDS: amyazex, Kurovice 64, 768 52 p. Míškovice u Holešova 

V/ Obdrží na vědomí: 
16. Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x8qbfvu, Ma-

sarykova 628, 769 01 Holešov 
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