
MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ 
STAVEBNÍ ÚŘAD 

767 01  Kroměříž, Velké náměstí 115 
 

Sp.zn.  02/328/105957/4863/152/2022/PoK Kroměříž, dne 23.01.2023 
Oprávněná úřední osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

Ing. Kubáčková Hana, kancelář č. 503 
573 321 100 
hana.kubackova@mesto-kromeriz.cz 

 

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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
Společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01  Ústí nad Labem, 
kterou zastupuje IGEA s.r.o., jednatel Ing. Petr Charamza, IČO 46580514, Na Valše 47, 702 00  
Ostrava 

(dále jen "žadatel") podal dne 15.12.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 

"REKO MS Kroměříž - Myslbekova+1" 
Kroměříž, Myslbekova, Alšova, Obvodová, Mánesova 

 

na pozemku st. p. 640/1, 2310, 2885, parc. č. 1067/14, 1068/25, 1069/3, 1069/25, 1069/26, 1073/1, 
1074/1, 1115/18, 1500/6, 1500/8, 1500/9, 1500/10 v katastrálním území Kroměříž. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní řízení. 
 

Popis stavby: 

a) PS-01 STL Plynovod 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek. 
Rekonstrukce je rozdělena do dvou větví a to na větev A (ulice Myslbekova) a větev B (ulice Alšova). 
Nové plynovody a plynovodní přípojky jsou vedeny převážně ve stávajících trasách stávajícího 
plynovodu. 

Ulice Myslbekova (VĚTEV A) 

Plynovodní větev "A" z materiálu PE100-RC SDR17,6 dn 110 dl.308 m začíná napojením na stáv. STL 
plynovod OC DN150. Propojení se stávajícím plynovodem bude provedeno za křižovatkou Myslbekova  
a Obvodová. Stávající STL OC DN 150 je veden na protilehlé straně od Myslbekové ulici souběžně  
s komunikací Obvodovou. Nový plynovod dále pokračuje po celé délce ul. Myslbekova až ke křižovatce 
Myslbekova x Mánesova kde je před křižovatkou ukončen a zaslepen. Nový STL plynovod bude 
připoložen ke stávajícímu NTL plynovodu, je veden v komunikaci. Stávající plynovod NTL OC DN150 
bude následně odplyněn a vytěžen. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu. 

Nově umisťované úseky plynovodu v ulici Myslbekova: 

- jsou v křižovatce s ulicí Obvodovou - Jedná se o dotčené parcely 1500/6, 1500/8, 1500/9, 1500/10  
a 1115/18 - hlavní řad PE100 RC dn110 v délce cca 14 m 

- Zbylé úseky hlavního řadu jsou vedeny v trasách stávajících plynovodů. Zaznačení stávajících  
a nových tras rekonstruovaných plynovodů je patrné ze situací C.2 Situace stavby v KN. 
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Ulice Alšova (VĚTEV B) 

Plynovodní větev "B" je rozdělena ulicí Myslbekovou na západní část z materiálu PE100-RC SDR17,6 
dn110 dl.78 m a východní část z materiálu PE100-RC SDR17,6 dn110 dl.10 m. Východní část bude 
propojena s nově vybudovaným plynovodem PE dn 110 vybudovaném v témže roce v akci "REKO MS 
Kroměříž - Štursova+ 1", která bude v koordinaci a tato část plynovodu již bude nachystána před 
propojem. Nový STL plynovod bude připoložen ke stávajícímu NTL plynovodu, je veden v komunikaci. 
Stávající plynovod NTL OC DN150 bude následně odplyněn a vytěžen. Rekonstrukce bude probíhat  
v otevřeném výkopu. 

Západní část větve "B" je vedena v nové trase, kvůli existenci stávajících sítí (nemožnost vést v původní 
trase kvůli blízkosti stávající kanalizace). Nový STL plynovod bude ukončen před křižovatkou Alšova  
x Kotojedská. Nový plynovod je veden v komunikaci. Stávající plynovod NTL OC DN150 bude 
odplyněn, zaslepen a ponechám v komunikaci. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu. 

Nově umisťované úseky plynovodu v ulici Alšova: 

- jedná se o dotčené parcely 1069/3, 1069/25 a 1069/26, - hlavní řad PE100 RC dn110 v délce cca 78m  

- zbylý úsek východní části v dl. 10m bude hlavní řad veden ve stávající trase plynovodu. Zaznačení 
stávajících a nových tras rekonstruovaných plynovodů je patrné ze situací C.2 Situace stavby v KN. 

Výpis materiálů 

- PE100 RCSDR17,6 dn110, délky celkem 308m, z toho 294 m ve stávající trase a 14 m v nové trase 

- PE100 RC SDR17,6 dn110, délky celkem 88 m, z toho 78 m ve stávající trase a 10 m v nové trase  

- CELKOVĚ PE100 RC SDR17,6 dnllO délky 396m 

Odstavení plynovodu od okolní části distribuční soustavy je navrženo metodou balonování a stlačování. 
Při kolizi s kabely je nutné provádět výkopové práce ručně, kabely se vyvěsí a uloží do kabelových žlabů 
(Zekan). 

 

b) PS-02 STL Plynovodní přípojky včetně OPZ 

Celkový počet rekonstruovaných plynovodních přípojek v rámci stavby je 44 ks + 2ks stávajících 
přípojek budou odpojeny. Uložení nových přípojek bude v nové i stávající trase. Plynovodní přípojky 
budou provedeny z materiál PE100 RC SDR11 dn32. Přípojky budou zrekonstruovány až k místu 
stávajícího nebo nového hlavního uzávěru plynu (HUP). Nové HUP budou umístěny na hranici pozemku 
na veřejně přístupném místě a budou nejčastěji v nadzemním provedení v oplocení nemovitostí.  
V případě, že nadzemní umístění HUP nebude technicky možné, bude HUP uložen v zemi v chodníku. Za 
HUP budou osazeny regulátory tlaku plynu a případně plynoměry. V případě, že je již objekt HUP 
veřejně přístupný, zůstane umístěn na stávajícím místě. 

Nově umisťované plynovodní přípojky: 

- Přípojka č. 1 v délce 3 m (parcela č. 1073/1) 

- Přípojka č. 2 v délce 3 m (parcela č. 1073/1) 

- Přípojka č. 22 v délce 3 m (parcela č. 1067/14) 

- Přípojka č. 39 v délce 6 m (parcela č. 1067/14) 

- Přípojka č. 41 v délce 4 m (parcela č. 1069/3) 

- Přípojka č. 46 v délce 8 m (parcela č. 1074/1) 

Zbylé přípojky/části přípojek jsou vedeny v trasách stávajících přípojek. Zaznačení stávajících a nových 
tras rekonstruovaných plynovodů je patrné ze situací C.2 Situace stavby v KN. 

Technické údaje plynovodních přípojek: 

- V nové trase PE100 RC SDR11 dn 32 je cca 27 m 

- V rámci stavby celkem PE100 RC SDR11 dn 32- 287 m (vodorovná dl. - 209 m, svislá dl. - 78 m) 

Odstavení plynovodních přípojek od okolní části distribuční soustavy je navrženo metodou balonování, 
trnování a stlačování. Při kolizi s kabely je nutné provádět výkopové práce ručně, kabely se vyvěsí a uloží 
do kabelových žlabů (Zekan). 
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Uložení potrubí plynovodů a plynovodních přípojek: 

Potrubí vedeno v komunikaci, v chodníku a ve volném terénu bude uloženo min s krytím dle ČSN 73 
6005- (v chodníku a volný terén (zelený pás) min. 0,8 m, v komunikaci min 1 m). Z toho vyplývá, že 
hlavní řad v komunikaci bude uložen skrytím min.1,1 m a přípojky min. 1,0 m. V chodníku a v zeleném 
pásu bude plynovodní řad uložen s krytím min.0,9m a přípojky min.0,8 m. 
 

 

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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží : 
 
Účastníci řízení dle § 87 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě: 
Účastníci (dodejky): 
IGEA s.r.o., IDDS: 58iqf7e 
 sídlo: Na Valše č.p. 47/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01  Ústí nad Labem 
Město Kroměříž, odbor právní, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
Marigo s.r.o., IDDS: fbhkcyr 
 sídlo: Dolnozahradská č.p. 1705/1a, 767 01  Kroměříž 1 
Dušan Šmerda, Myslbekova č.p. 2539/31, 767 01  Kroměříž 1 
Vlastimil Knajbl, Těšnovice č.p. 59, 767 01  Kroměříž 1 
 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu 
(doručení veřejnou vyhláškou): 
 
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 
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 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j 
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1 
Nordic Telecom Regional s.r.o., IDDS: i2ecqat 
 sídlo: Dornych č.p. 486/47b, Trnitá, 617 00  Brno 17 
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 
 sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
cyrilek.net z.s., IDDS: dpqkuvi 
 sídlo: Spáčilova č.p. 3194/38, 767 01  Kroměříž 1 
Božena Šmerdová, Myslbekova č.p. 2539/31, 767 01  Kroměříž 1 
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T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 640/2, 1354/3, 1354/4, 2017, 2122, 2155, 2190, 2232, 2246, 2271, 2309, 2311, 2312, 2313, 
2314, 2315, 2316, 2357, 2358, 2359, 2360, 2365, 2366, 2367, 2403, 2499, 2649, 2872, 2873, 2874, 
2875, 2882, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 4521, 4709, 
5298, 5299, 6211, 7346/1, 7346/2, 8141, parc. č. 1066/2, 1066/3, 1066/4, 1066/8, 1067/9, 1067/13, 
1068/3, 1068/5, 1068/17, 1068/20, 1068/21, 1068/23, 1068/24, 1068/26, 1069/1, 1069/6, 1069/9, 
1069/14, 1069/15, 1069/19, 1069/21, 1069/22, 1069/27, 1069/29, 1070/4, 1073/3, 1073/4, 1073/6, 
1073/8, 1073/10, 1074/3, 1115/17, 1115/19, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 3236/1, 3236/7, 3670  
v katastrálním území Kroměříž 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kroměříž č.p. 612, č.p. 644, č.p. 886, č.p. 964, č.p. 978, č.p. 921, č.p. 1008, č.p. 1050, č.p. 1054, č.p. 
1014, č.p. 988, č.p. 987, č.p. 986, č.p. 1003, č.p. 1016, č.p. 1023, č.p. 1086, č.p. 1087, č.p. 1088, č.p. 
1089, č.p. 1105, č.p. 1110, č.p. 1114, č.p. 1113, č.p. 1044, č.p. 2362, č.p. 2654, č.p. 2678, č.p. 2377, 
č.p. 2701, č.p. 2687, č.p. 2667, č.p. 2491, č.p. 2546, č.p. 2933, č.p. 2486, č.p. 2430, č.p. 2438, č.p. 
2435, č.p. 2481, č.p. 2480, č.p. 2479, č.p. 2402, č.p. 2853, č.p. 3343, č.p. 3581 a č.p. 3446 

 
 
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01  Zlín 1 
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
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, stavební úřad, oddělení státní památkové péče, 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 
 
 
 
 
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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