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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
Společnost Kroměřížské technické služby, s.r.o., jednatel Vratislav Krejčíř, IČO 26276437, 
Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, kterou zastupuje Josef Vašák, IČO 40365026, nar. 1954, 
Březinova 2655, 767 01  Kroměříž (dále jen "žadatel") podala dne 22.06.2022 žádost o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Rozšíření veřejného osvětlení K Moravě, Horní Zahrady, Kroměříž" 
Kroměříž, K Moravě 

na pozemcích parc. č. 2433/3, 3182, 4921 v katastrálním území Kroměříž. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní řízení. 
 

Popis stavby: 
Jde o umístění nového kabelového vedení pro rozšíření distribuce veřejného osvětlení o celkové délce 
263 m a umístění sedmi kusů diodových svítidel ve stožárech veřejného osvětlení o výšce 6 m. Navržené 
rozvody budou provedeny jedním samostatným paprskem, odbočením ze stávajícího venkovního vedení 
veřejného osvětlení AlFe, přes pojistkovou skříň SP 100, protlakem pod místní komunikací ul. 
Chropyňská a dále ulicí K Moravě.  
Nová část  kabelového distribučního vedení veřejného osvětlení bude umístěna v jižní části pozemku 
parc.č. 2433/3 u hranice s pozemkem parc.č.2401/2, dále v pozemku parc. č. 3182, ve vzdálenosti 0,5 m 
od hranice s pozemkem parc.č. 2401/2 a dále západním směrem v pozemku parc.č. 4921 ve vzdálenosti 
1,2 m od hranice s pozemkem parc.č. 4811, ve vzdálenosti 1,2 m od hranice s pozemkem parc.č. 4812/2, 
ve vzdálenosti 0,4 m od hranice s pozemkem parc.č. 4771, ve vzdálenosti 0,7 m od hranice s pozemkem 
parc.č. 4769, ve vzdálenosti 1,3 m od hranice s pozemkem parc.č. 4806 a ve vzdálenosti 1,7 m od hranice 
s pozemkem parc.č. 4807 v k.ú. Kroměříž. 
Stožáry veřejného osvětlení s povrchovou úpravou: žárový zinek, doplňková termoplast, budou osazeny  
v základové patce 600 x 600 x 900 mm. Jednotlivé stožáry budou umístěny na pozemku parc.č. 4921: 
− ve vzdálenosti 1,5 m od hranice s pozemkem parc.č. 4812/2 a ve vzdálenosti 14,7 m od hranice  

s pozemkem parc.č. 4812/14, 
− ve vzdálenosti 1,2 m od hranice s pozemkem parc.č. 4812/2 a ve vzdálenosti 4,2 m od hranice  

s pozemkem parc.č. 4812/4, 
− ve vzdálenosti 0,8 m od hranice s pozemkem parc.č. 4771 a ve vzdálenosti 8,6 m od hranice  

s pozemkem parc.č. 4770, 
− ve vzdálenosti 3 m od hranice s pozemkem st.p. 7628 a ve vzdálenosti 5,4 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 4769, 
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− ve vzdálenosti 0,7 m od hranice s pozemkem parc.č. 4769 a ve vzdálenosti 4,9 m od hranice  

s pozemkem parc.č. 4768, 
− ve vzdálenosti 1,3 m od hranice s pozemkem parc.č. 4806 a ve vzdálenosti 15,4 m od hranice  

s pozemkem parc.č. 4807, 
− ve vzdálenosti 1,7 m od hranice s pozemkem parc.č. 4807 a ve vzdálenosti 6,9 m od hranice  

s pozemkem parc.č. 4920 v k.ú. Kroměříž. 
 

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 
své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, úřední dny 
pondělí a středa  8:00 - 17:00 hodin, budova C, ulice 1. máje č.p. 3191). 

 

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 
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. 
 
 

otisk úředního razítka 
 

Ing. Hana Kubáčková 
vedoucí stavebního úřadu 

Městského úřadu Kroměříž 
 
  

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kroměříž po dobu 15 dnů  
a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 87 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě: 
Kroměřížské technické služby, s.r.o., IDDS: pu7gzuj 
 sídlo: Kaplanova č.p. 2959/6, 767 01  Kroměříž 1 
v zastoupení Josef Vašák, Březinova č.p. 2655/3, 767 01  Kroměříž 1 
Zdeněk Vrzal, Spáčilova č.p. 3034/5, 767 01  Kroměříž 1 
Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem právním, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
Milan Komínek, Tovačovského č.p. 3163/17, 767 01  Kroměříž 1 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j 
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
  
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu 
(doručení veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: 

st. p. 2433/2, 8572, 7212, 1007, 2349, 7628, 8135, parc. č. 2433/4, 2401/2, 2401/8, 4811, 4812/2, 
4812/15, 4812/13, 4812/14, 4812/4, 4812/5, 4812/6, 4771, 4770, 4768, 4769, 4806, 4807, 4920, 
2399/3, 2437/1, 2437/54, 2437/55, 2437/59, 2437/58, 2437/48, 4812/8, 4812/7, 4812/11 v 
katastrálním území Kroměříž 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kroměříž č.p. 2313, č.e. 240, č.e. 664, č.p. 1703, č.p. 2265, č.p. 1704 a č.e. 184 
 
Dále: 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Kroměřížské technické služby, s.r.o., IDDS: pu7gzuj 
 sídlo: Kaplanova č.p. 2959/6, 767 01  Kroměříž 1 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
 
  
Dotčené orgány: 
MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 
bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01  Zlín 1 
  
 
Dále obdrží: 
MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu, oddělení spisové služby, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
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