MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE
STAVEBNÍ ÚŘAD

Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476
Slušovice dne 26.6.2017
Spisový znak: MUS- 58/2017-SÚ/Kul
Číslo jednací: 2/2017
Oprávněná úřední osoba: Kuličková Alena
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice

ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako příslušný stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), posoudil v územním řízení žádost na vydání
územního rozhodnutí, kterou dne 10.8.2016 podalo Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763
15 Slušovice IČ 00284475, které zastupuje Yvona Čumová, nar. 16.12.1964, Klatovská
426/20, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92
stavebního zákona
územní rozhodnutí o umístění stavby

"Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem
Města Slušovice – II. etapa"
na pozemcích parc. č. 3/1, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/8, 7/9, 228, 230/1, 230/2, 66/3,
695/1, 695/2 k.ú. Slušovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
Jedná se o komplexní obnovu centrálních ploch města, které jsou rozděleny na tři části podle
charakteru prostor: A - lokalita „Sokolská zahrada“, B - lokalita „Zelené plochy pod a za
hřbitovem města Slušovice“ a C - lokalita „Náměstí“.
Předmětem žádosti je řešení II. etapy, která zahrnuje lokalitu C.
SO 102 - Úprava vozovky - ulice Školní
Úprava vozovky spočívá v optimalizaci osy silnice III. třídy. Dále jsou doplněny přechody
pro chodce. Mezi silnicí III. třídy a zatravněnou plochou se sochou sv. Jana Nepomuckého je
navržen chodník, který v současném stavu při této straně komunikace v tomto místě chybí.
Stávající přístřešek zastávky zůstává na stávajícím místě.
SO 305 - Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště
Jedná se o přesun parkovacích stání k místní komunikaci podél kostela v podobě kolmých
parkovacích stání. Parkoviště před kostelem bude zrušeno a na jeho místě je navrženo veřejné
prostranství. Další parkovací kolmá stání jsou umístěny podél místní komunikace v části před
obchodem „Jednotou-Coop“. Na náměstí je navrženo 78 kolmých stání, z toho 4 stání jsou
s rozměry pro bezbariérové užívání.
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Další změny jsou v části místní komunikace vedoucí k sokolovně. Komunikace je navržena
jako slepá, s obratištěm na jejím konci. Zbylé plochy jsou řešeny jako chodníky, především
před sokolovnou a knihovnou je prostor pro pěší, který obsahuje pěší tah ze zahrad
k přechodu přes ulici Školní. Překonání výškových úrovní do sokolovny a knihovny bude
nově řešeno.
Stávající chodníky podél jižní a jihozápadní strany jsou rozšířeny. Je upraven tvar a poloha
chodníku před městským úřadem, stávající rampa a schody před vstupem jsou zrušeny.
Je respektován pěší tah směrem z ulice Hřbitovní, přes přechod přes ulici Školní, dále přes
náměstí ke vstupu do obchodu „Jednota-Coop“.
SO 310 - Nová skulptura na náměstí
V pohledové kompozici náměstí je v prostoru před kostelem navrženo umístění sochyskulptury.
SO 315 - Sadové a terénní úpravy
Sadové a terénní úpravy představují obnovu městské zeleně. Sadové úpravy obsahují kácení
starých a nevhodně umístěných stromů a návrh nové aleje podél jižní fasády kostela. Stávající
staré hodnotné lípy v prostoru za kostelem a při silnici budou zachovány. Za kostelem je
navržen velký „květináč“ s dřevěnými plochami pro sezení. Uprostřed květináče je navrženo
umístění solitérního stromu.
Prostor kolem sochy sv. Jana Nepomuckého je doplněn novými stromy a namísto stávajícího
trávníku je zde navržena mlatová plocha.
Zeleň lemující ulici Školní před městským úřadem bude obnovena, protože z důvodu změny
tvaru silnice bude stávající zeleň zrušena. Před městským úřadem je navržen lem
s květinovým záhonem.
SO 320 - Opěrné stěny
Opěrné stěny se nachází nad zpevněnou plochou se sochou Sv. Jana Nepomuckého, tedy
podél jižního lemu místní komunikace, z důvodu řešení výškových úrovní v tomto svažitém
místě. Další dílčí opěrná stěna je nad touto komunikací vedle chodníku.
SO 325 - Posun kříže u kostela
Stávající kamenný kříž (kulturní památka z r. 1815) umístěný poblíž jižní fasády kostela
Narození sv. Jana Křtitele bude přemístěn o cca 31 metrů západním směrem, do obnoveného
veřejného prostoru náměstí. Parkoviště před kostelem bude zrušeno, namísto toho bude
prostor před kostelem sloužit jako veřejné prostranství. Z tohoto důvodu je navrženo
přemístění kříže do nově navrhované polohy. Současně se přemístění přibližuje původní
historické koncepci, kdy byl kříž situován před hlavním vstupem (západní fasáda kostela).
Toto historické umístění není v dnešní situaci vhodné, došlo by k narušení hlavních
komunikačních prostor – průchod směrem ke hřbitovu apod.
Kříž je pravděpodobně postaven na betonovém základu. Základová konstrukce bude
odbourána. V nové poloze bude pro umístění kříže vybudována základová konstrukce
v podobě základové patky o stejných půdorysných rozměrech jako kříž a provedená do
nezámrzné hloubky. Kříž bude nasvětlen svítidlem umístěným v dlažbě pod křížem.
SO 335 - Sběrné místo odpadu
V místě pěšího tahu na náměstí před Jednotou se nachází sběrné místo odpadu. Odpadkové
koše pro tříděný odpad jsou navrženy v podobě podzemních nádob s nadzemními vhozy. Je
dán důraz na estetický a nadčasový vzhled odpadních nádob, respektive jejich nadzemních
částí a také na kvalitu provedení, odolnost a trvanlivost materiálů.
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SO 340 - Mobiliář
Mobiliář zahrnuje: lavičky, květináč pro posezení za kostelem, květináče před kostelem pro
okrasné květiny, ochranné sloupky umístěné před kostelem, přístřešek u přesunuté zastávky
autobusu, osvětlené informační tabule a další drobné objekty jako jsou odpadkové koše,
stojany pro cyklistická kola apod.
SO 350 - Informační systém
Jedná se o umístění informačního a orientačního systému města v rámci řešeného území.
Účelem systému je sloužit hlavně návštěvníkům obce, kterým pomůže se orientovat a
upozornit je na objekty, pamětihodnosti, atrakce a podobně. Orientační systém obsahuje např.
směrové šipky se značkami, orientační tabule a informativní tabule u zájmových bodů.
IO 365 - Veřejné osvětlení
Veškerá svítidla veřejného osvětlení budou v rozsahu řešeného území vyměněna a
doplněna. Jsou navrženy tyto typy, označena písmeny a popsána v koordinační situaci:
A:

svítidla LED na stožáru, pro osvětlení silnice III. třídy a přilehlých chodníků, v. cca 5
m, s výložníky na dvě strany
A1: svítidla LED na sloupku, pro osvětlení místní komunikace a chodníků, v. cca 5 m,
s jedním výložníkem
A2: svítidla LED na sloupku, pro osvětlení místní komunikace a chodníků, v. cca 3 m,
s jedním výložníkem
B:
svítidla výbojkové pro nasvětlení kostela, umístěná na stožárech veřejného osvětlení
C:
svítidla LED vestavné, v dlažbě/ trávníku pro nasvětlení 2 stávajících soch a kříže a
osvětlení nové skulptury
D:
svítidla výbojkové, na stožáru v. cca 8m, pro osvětlení hřiště
E:
svítidla LED, sloupkového typu, v. cca 1m, pro osvětlení chodníků
F:
svítidla LED ponorné, pro osvětlení vodního prvku
G:
svítidla LED vestavná, pro osvětlení chodníku z betonových kvádrů a pro poosvětlení
lezecké stěny;
H/H1: svítidla LED vestavná pro podsvětlení lemu květináče pro posezení
I:
svítidla výbojková pro osvětlení přechodů
IO 370 - NN
Je navržena rekonstrukce kabelů stávajících rozvodů NN. Rozvody NN budou sloužit pro
připojení nových zařízení a veřejného osvětlení k elektrické síti. V rámci nových zařízení je
navrženo přípojné místo elektrické energie a slaboproudu – zásuvkový rozvaděč v podnoži
informační tabule, v místě vedle jihovýchodního nároží kostela. Zásuvkový rozvaděč bude
sloužit jako napájecí místo pro vodní prvek, vitríny, stánky při trzích, kulturních akcích,
apod.).
V průběhu projektové činnosti bylo zahájeno provádění podzemních kabelových rozvodů
namísto nadzemního vedení při severní straně náměstí. Realizace nesouvisí s touto
projektovou dokumentací.
IO 375 - Slaboproud, kamerový systém Nej.cz
V rámci rekonstrukce je navrženo umístění kabelů slaboproudu a nově umístění kamerového
systému: jsou umístěny kamery, v Koordinační situaci jsou označeny písmenem K, a trasy
kabelů – trasy ke kamerám, kabelové trasy společnosti Nej.Cz, včetně připojovacích sloupků
a optický kabel. Kamerový systém bude sloužit pro bezpečnostní účely města. Kabelové
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rozvody budou sloužit pro možnost zapojení objektů v řešeném území na internetovou a
televizní síť.
IO 380 - Vodovod
Jedná se o rekonstrukci vodovodu na náměstí. Některé trasy jsou zrušeny, bude ponechána
část stávajících tras a jsou přidány nové přípojky. Vodovod bude sloužit pro distribuci pitné
vody do stávajících objektů dle stávajícího rozsahu. Nově bude vodovod sloužit pro vodní
prvek a přípojky vody budou umístěny v nových šachtách pro účely zálivky městské zeleně
na náměstí.
IO 385 - Vodní prvek a podzemní místnost technologie
Jedná se o umístění nového vodního prvku v podobě 5 kusů trysek v úrovni dlažby náměstí,
každá tryska je zvlášť podsvětlená svítidlem zapuštěným v dlažbě. Pod úrovní dlažby se
nachází místnost technologie vodního prvku. Přístup do místnosti j shora revizním otvorem
zadlážděným ve stylu náměstí. Vodní prvek vymezuje pocitově plochu volného veřejného
prostranství před kostelem a je v rozměru zhruba šířky portálu kostela a zhruba na jeho osu.
IO 390 - Dešťová kanalizace vč. odlučovače
Odvedení srážkových vod z prostoru náměstí bude řešeno novou dešťovou kanalizací – větve
D1, D2, D3. Účelem je odvést dešťové vody z komunikací, zpevněných ploch, ze střechy
kostela a ze střech nemovitostí na jižní a západní straně náměstí. Pro napojení přepadu z
technologie vodního prvku bude na větvi D1 provedena odbočka s revizní šachtou. Na
náměstí je pod zpevněnou plochou umístěno nově retenční a vsakovací těleso, zaústění do něj
bude provedeno přes 2 plnoprůtokové odlučovače lehkých kapalin OLK s lapačem kalu, se
sorpčním filtrem. Na větvi D1 je osazen odlučovač OLK NS 30, na větvi D3 odlučovač OLK
NS 20.
IO 395 - Kanalizace splašková
Jedná se o rekonstrukci kanalizace. Kanalizace bude sloužit pro odvod odpadních vod
z náměstí a z nemovitostí na náměstí. V projektové dokumentaci je navrženo řešení s retencí a
zasakováním dešťových vod do horninového prostředí a s regulovaným odtokem (přepadem)
do jednotné kanalizace. Při tom je vzato v úvahu výhledové oddělení dešťové kanalizace před
spojnou šachtou a její samostatné odvedení do vodoteče Dřevnice z důvodu nezatěžování
centrální ČOV dešťovými vodami.
Stávající jednotná kanalizace – jižní větev a odlehčovací stoka budou zrušeny a nahrazeny
novými větvemi jednotné kanalizace J1 a O1, je navržena nová větev splaškové kanalizace
S1.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1/Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení.
2/Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 3/1, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/8, 7/9,
228, 230/1, 230/2, 66/3, 695/1, 695/2 k.ú. Slušovice.
3/Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou.
4/V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněny podmínky vlastníků a správců
veřejné technické infrastruktury a stanoviska dotčených orgánů, podané v rámci územního
řízení, zejména:
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-Vyjádření CETIN, a.s. ze dne 11.5.2016 č. 608817/16 a příloha k 608817 /2016 ze dne
13.7.2016
-Koordinované závazné stanovisko MÚVizovice ze dne 27.7.2016 č.sp. S MUVIZ
008685/2016 a koordinované závazné stanovisko MÚVizovice ze dne 1.11.2016 č.sp. S
MUVIZ 017848/2016
-Vyjádření GridServis,s.r.o., ze dne 9.6.2016, zn. 5001306516 a ze dne 10.11.2016, zn.
5001402500
-Vyjádření Nej.cz ze dne 16.5.2016 zn. 480/16, souhlas ze dne 28.6.2016 a vyjádření ze dne
4.10.2017 č.j. SL 004/16-1
-Vyjádření E-ON Česká Republika, s.r.o. ze dne 26.5.2016, zn. H18502-16118690 a ze dne
25.1.2017 zn. L4570-16122710
-Povodí Moravy ze dne 21.6.2016 zn. PMO27824/2016-203/Je a sdělení ze dne 4.10.2016
zn. PMO56886/2016-203/Je
-Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 3.6.2016,
spis.zn. KHSZL/11449/2016/2.5/HOK/ZL/ŠMI-02 a -Závazné stanovisko Krajské
hygienické
stanice
Zlínského
kraje,
ze
dne
14.10.2016,
spis.zn.
KHSZL/25744/2016/2.5/HOK/ZL/ŠMI-02
-Závazné stanovisko HZS ZK ze dne 10.6.2016, spis.zn. HSZL-3243-2/SPD-2016 a sdělení
ze dne 11.10.2016, spis.zn. HSZL-6544-2/SPD-2016
-Služby města Slušovice – vyjádření ze dne 18.7.2016 a ze dne 10.10.2016
-Koordinované závazné stanovisko KÚ zlínského kraje OŽP a Z ze dne 13.6.2016, č.j.
KUZL33552/2016
-Koordinované závazné stanovisko KÚ zlínského kraje OŽP a Z ze dne 12.10.2016, č.j.
KUZL66337/2016
-Závazné stanovisko policie ČR dopravního inspektorátu ze dne 26.5.2016 č.j. KRPZ52670-1/ČJ-2016-150506
-Vyjádření ŘSZK, příspěvkové organizace ze dne 21.6.2016, zn. ŘSZKZL 04151/16-21 a
vyjádření ze dne 3.11.2016, zn. ŘSZKZL 09298/16-210
Námitky ani připomínky ze strany známých účastníků řízení nebyly ve stanovené lhůtě
podány.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 správního
řádu):
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice IČ 00284475
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 17.1.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 29.3.2017 oznámil
zahájení územního řízení účastníkům řízení a současně stanovil, že účastníci řízení a dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Jelikoţ se jedná dle § 144 odst. 1 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků,
oznámení zahájení řízení a další úkony v řízení byly řádně doručovány účastníkům řízení v
souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu
veřejnou vyhláškou a ţadateli, vlastníkům dotčených staveb a dotčeným orgánům jednotlivě.
Stavební úřad
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly uplatněny
 Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst.2 správního řádu):
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ust.§ 85 odst.1 a odst.2
stavebního zákona. Dle odst.1 ust.§ 85 stavebního zákona je účastníkem územního řízení
žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle odst.2 ust.§ 85
stavebního zákona je účastníkem územního řízení dále 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, osoby, jejichž vlastnické nebo jiná věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu v případě, že
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než
jednu polovinu.
Stavební úřad v souladu s výše uvedeným ustanovením zahrnul do okruhu účastníků tohoto
řízení žadatele Město Slušovice které je zároveň vlastníkem dotčených pozemků parc. č.3/1,
4/1, 7/9, 228, 230/1, 66/3, 695/1, v katastrálním území Slušovice, vlastníky dotčených
pozemků p.č. 4/2, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/8, 230/2, 695/2 k.ú. Slušovice. Dále byli do okruhu
účastníků řízení zahrnuti vlastníci sousedních pozemků, kteří byli v souladu s § 87 odst. 3
stavebního zákona identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům p.č.1, 697/1,
697/21, 697/22, 694 – 86, 691- č.p. 121, 688, 686 – č.p. 84, 685 – č.p. 180, 683/1 – č.p. 159,
681- č.p. 82, 801 – č.p. 81, 678 – č.p. 160, 677 č.p.-62, 675 - č.p. 61, 673 – č.p. 118, 671 –
č.p. 59, 669 – č.p. 58, 668, 664/3, 664/1, 661/1 – č.p. 127, 447/3, 240 – č.p. 99, 239,237, 229,
226 – č.p. 31, 225 – č.p. 39, 222/1 – č.p. 186, 224, 221 – č.p. 30, 219/1 – č.p.27, 5, 4/5, 4/4,
4/3, 9/1 – č.p.23, 8/1 a stavbám na nich, vše v k.ú. Slušovice
Dále byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci a správci inţenýrských sítí,
vyskytujících se v dané lokalitě, kterými jsou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice -p.č. 230/1 k.ú. Slušovice,GridServis,s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno p.č. 230/1 - věcné břemeno zřizování a provozování vedení, ,
Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 76315 Slušovice, Nej.cz
s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, pobočka Přerov – U Bečvy 2883, 750 00 Přerov.
Stavební úřad dále usoudil, že tímto územním rozhodnutím nemůţe být přímo dotčeno
vlastnické nebo jiné věcné právo k dalším stavbám anebo pozemkům a to zejména vzhledem
k rozsahu a způsobu provedení stavby a nicotnému dopadu povolované stavby na tyto další
pozemky a případné stavby na nich. Stavební úřad tak nezjistil ţádné další okolnosti, které by
odůvodňovaly potřebu rozšířit jím
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Ve stanovené lhůtě neuplatnil námitky či připomínky žádný ze známých účastníků řízení.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího stavebního
úřadu.
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
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbude však
platnosti, pokud byla v této lhůtě podána žádost o stavební povolení. O příp. prodloužení této
lhůty je třeba, požádat ještě před jejím up lynutím u stavebního úřadu ve Slušovicích.Toto
rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavby, se stavbou lze započít teprve na základě
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, o které nutno požádat samostatným
podáním,doloženým předepsanou dokumentací u staveb. úřadu ve Slušovicích.

Elektronicky podepsal(a) Alena Kuličková
Datum: 2017.06.29 10:31:43 CEST

Alena Kuličková

vedoucí stavebního úřadu
Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 85 odst.2 doručeno veřejnou vyhláškou, která
bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Trnava a Městského úřadu Slušovice po dobu
15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem doručení je 16.den po vyvěšení oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno dne:........................
Sejmuto dne:........................

Obdrží:
žadatel(dodejky):
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice IČ 00284475, které zastupuje Yvona
Čumová, nar. 16.12.1964, Klatovská 426/20, 602 00 Brno
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účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náábřeží 390/42, 128 00 Praha
2- p.č. 4/2 k.ú. Slušovice
ŘSZK, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín - p.č. 230/1 k.ú. Slušovice věcné břemeno zřizování a provozování vedení
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice - p.č. 230/1 k.ú.
Slušovice - věcné břemeno podle listiny
RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – věcné břemeno zřizování a
provozování vedení – p.č. 230/1
Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 76315 Slušovice
Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, pobočka Přerov – U Bečvy 2883, 750 00
Přerov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (obdrží veřejnou vyhláškou):
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům p.č. 1, 697/1, 697/21, 697/22,
694 – 86, 691- č.p. 121, 688, 686 – č.p. 84, 685 – č.p. 180, 683/1 – č.p. 159, 681- č.p. 82, 801
– č.p. 81, 678 – č.p. 160, 677 č.p.-62, 675 - č.p. 61, 673 – č.p. 118, 671 – č.p. 59, 669 – č.p.
58, 668, 664/3, 664/1, 661/1 – č.p. 127, 447/3, 240 – č.p. 99, 239,237, 229, 226 – č.p. 31, 225
– č.p. 39, 222/1 – č.p. 186, 224, 221 – č.p. 30, 219/1 – č.p.27, 5, 4/5, 4/4, 4/3, 9/1 – č.p.23, 8/1
a stavbám na nich, vše v k.ú. Slušovice
dotčené orgány:
MÚ Vizovice
KHS ZK
HZS ZK
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