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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC 
sekce stavební - územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0491/19-2/Vi V Olomouci dne 5. listopadu 2019 
Č. j.: DUCR-61078/19/Vi Telefon: +420 972 741 315 (linka 212) 
Oprávněná úřední osoba: Vilímková Bronislava E-mail: vilimkova@ducr.cz 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  S P O L E Č N É H O  Ú Z E M N Í H O  A  
S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  

 

          Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) a § 94j odst.1  ) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), 
obdržel dne 25. září 2019 žádost stavebníka, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., 
Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ:  60730153 v zastoupení:  F O R M I C A   s.r.o.,  
Slovenská 2685,  76001 Zlín,   IČ:46982663,  o společné  územní rozhodnutí a stavební povolení 
pro stavbu dráhy 
 

“Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích“ 

v rozsahu: 
SO 401 Trolejové vedení 

Umístění stavby: 
na pozemích p.č. 3/1 (zahrada), 20/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 82/1 (ostatní plocha – zeleň), 
136/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 136/4 (ostatní plocha – zeleň), 136/10 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace), 190/9 (ostatní plocha – silnice), 205/3 (ostatní plocha – manipulační 
plocha), 205/7 (ostatní plocha – manipulační plocha), 220/5 (ostatní plocha – zeleň), 220/10 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace), 325/21 (ostatní plocha – zeleň), 2298/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2298/5  (ostatní plocha – jiná plocha), 2298/11 (ostatní plocha – silnice), 2299/3 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 2305/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2307/1 
(ostatní plocha – silnice), 2307/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2307/5 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), 2307/9 (ostatní plocha – jiná plocha), 2307/10 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2307/11  (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2307/12 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2307/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2343/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2343/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2343/9 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2343/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2343/17 (ostatní plocha – jiná 
plocha), 2348/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 2763/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
2765/2 (ostatní plocha – zeleň), 2777/3 (ostatní plocha – silnice), 2812/28 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2812/80 (ostatní plocha – ostatní silnice), 2812/103 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 2812/104 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2812/105 (ostatní plocha – jiná 
plocha), 3381/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3381/2 (ostatní plocha – zeleň), 3382 
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(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3383/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3383/6 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/4 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/6 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/8 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/10 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3384/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3385/12 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3385/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3385/20 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 3403 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2812/88 (ostatní 
plocha – jiná plocha), 2812/82 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2812/83 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), 2812/84 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2812/85 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), 2812/86 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2812/106 (ostatní plocha – 
silnice), 3385/22 (ostatní plocha – silnice), 3385/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3385/15 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) vše v k.ú. Otrokovice, obec: Otrokovice, okres: Zlín a na 
pozemích p.č. 1270/6 (ostatní plocha – zeleň), 1662 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1674 
(ostatní plocha – jiná plocha), 1703/2 (ostatní plocha – jiná plocha)  v k.ú.: Kvítkovice u Otrokovic, 
obec: Otrokovice, okres: Zlín. 
 
 
Popis stavby: 
          Stavba se nachází v zastavěné části města Otrokovice. Plynule navazuje na stávající trolejové vedení v 
tř. Osvobození, ul. Dr. E. Beneše, ul. Hlaváčkova a ul. Nádražní. Pokračuje na 3. května, ul. Komenského, až 
po křižovatku s tř. T. Bati, kde je trolejové vedení ukotveno do podpěr č. 87 a 88. V prostoru části tř. 
Osvobození, nám. 3 května a T. Bati jsou využity podpěry  venkovního osvětlení, které byly realizovány v 
rámci jiné předchozí stavby s možností využití pro troljeové vedení. 
Současný stav: 
Trolejové vedení je v současnosti napájeno měnírnou MR5 Kvítkovice úsek NU 5.2. Nádraží. Jedná se o 
liniovou trať trolejbusového, dvoustopého, nekompenzovaného, pružného trolejového vedení. Jednotlivé 
stopy trolejového vedení jsou zavěšeny na lanové vazbě na ocelových podpěrách a z části na výložníkových 
ramenech. Výška trolejového drátu nad komunikací je 5,80m. Trolejový drát je Cu 100 mm². NÚ 5.2. je od 
vedlejšího úseku NÚ 5.1. oddělen úsekovým dělením D 19. 
Navržené řešení: 
Stávající úsek trolejového vedení NÚ 5.2. Nádraží se rozdělí novým úsekovým dělemím D 20 v prostoru tř. 
Osvobození a D 21 v ul. Nádražní na dva nové úseky NÚ 8.1 a NÚ 8.2 napájené nově vybudovanou 
měnírnou MR 8 v ul. J. Jabůrkové. 
Nově navržené trolejové vedení navazuje v prostoru ul. Dr. E. Beneše na stávající trolejové vedení 
elektrickou výhybkou EV 10̊ . V prostoru tř. Osvobození se kříží se stávajícím trolejovým vedením křížením 
20̊ a pokračuje tř. Osvobození, nám. 3. května, ul. Komenského, až po křižovatku s tř. T. Bati, kde je 
trolejové vedení ukotveno do podpěr č. 87 a 88. Zpět se vrací po stejných komunikacích až po křižovatku tř. 
Osvobození s ul. Havlíčkova, kde se spojí sjízdnou výhybkou se stávajícím trolejovým vedením v prostoru 
ul. Havlíčkova do trolejbusového dělení D 21 v prostoru ul. Nádražní. 

 
 

Stavebník, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, 
IČ:  60730153 v zastoupení:  F O R M I C A   s.r.o.,  Slovenská 2685,  76001 Zlín,   IČ:46982663,  
(dále jen „žadatel“) podal dne 25. září 2019 u Drážního úřadu žádost o společné  povolení pro shora 
uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci řízení.  
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Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení společného řízení. Jelikož jsou mu 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě 
i ústního jednání.  

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky  do 15 dnů 
následujících po dni doručení tohoto oznámení.   

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. K závazným 
stanoviskům,  námitkám a připomínkám  k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se podle § 94n odst.2 nepřihlíží.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatnit námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno  jeho vlastnické nebo jiné věcné právo 
k pozemku nebo stavbě. 

Obec uplatňuje ve společném územím a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník  řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek.  

Do podkladů žádosti o společné povolení  lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební na výše 
uvedené adrese.  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další 
písemnosti doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje 
jednotlivě. To se netýká účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, těmto účastníků řízení 
se doručuje jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu,  jsou vždy účastníci podle          
§ 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona 
se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
stavebního záměru. 

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním 
rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnou do spisu, seznámit se se 
shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo 
ústně do protokolu u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Olomouc na výše uvedené 
adrese, ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po 
uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 

Okruh účastníků řízení je stanoven: 

 

Podle § 94k písm a) stavebního zákona - stavebník 

- Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ:  
60730153 v zastoupení:  F O R M I C A   s.r.o.,  Slovenská 2685,  76001 Zlín,   
IČ:46982663 
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Podle § 94k písm b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn: 

- Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 
 

Podle § 94k písm c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku: 
             -     Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 
             -     Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská   
                    932/11,   Veveří, 602 00 Brno 

- Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na  
      Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
- Hrošová Alena, tř. Osvobození 171, Vítkovice, 765 02 Otrokovice 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 

Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice 
- Moravská vodárenská a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc 
- InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno Líšeň 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Fűgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
- TEHOS s.r.o., tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice 
- Zlín Net a.s., Třída Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 
- INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
- Technické služby Otrokovice s.r.o., K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice 

 

Podle § 94k písm e) stavebního zákona –osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným 
povolením přímo dotčeno: 
 
Pozemky a budovy: p.č. st. 309 k.ú. Otrokovice - budova č.p.248, p.č. 308 k.ú. Otrokovice – 
budova č.p. 248, p.č. 462/11 k.ú. Otrokovice, p.č. 82/6 k.ú. Otrokovice, p.č. 136/1 k.ú. Otrokovice, 
p.č. 3559 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 2543 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1341, p.č. st. 2558 k.ú. 
Otrokovice - budova č.p. 1340, p.č. st. 2849 k.ú. Otrokovice - budova bez č.p., p.č. 180 k.ú. 
Otrokovice, p.č. 186 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 2669/1 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1301, p.č. st. 
2669/2 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1302, p.č. 2298/6 k.ú. Otrokovice, p.č. 3534 k.ú. Otrokovice, 
p.č. 2348/4 k.ú. Otrokovice, p.č. 2352/7 k.ú. Otrokovice, p.č. 2352/1 k.ú. Otrokovice, p.č. 23526 
k.ú. Otrokovice, p.č. st. 472 – budova č.p. 599, p.č. st. 462 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 577, p.č. 
st. 463 – budova č.p. 581, p.č. 484/2 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 321 – budova č.p. 322, p.č. 492/10 k.ú. 
Otrokovice, p.č. st. 274/2 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 196, p.č. st. 232 – budova č.p. 322, p.č. st. 
273 – budova č.p. 181, p.č. st. 272/1 k.ú. Otrokovice – budova č. 1623, p.č. st. 247/2 k.ú. 
Otrokovice – budova č.p. 223, p.č. st. 247/1 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 179, p.č. st. 80 k.ú. 
Otrokovice, p.č. st. 3766 k.ú. Otrokovice – budova č. 1930, p.č. 492/11 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/38 
k.ú. Otrokovice, p.č. 492/21 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/7 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/8   k.ú. 
Otrokovice, p.č. 2343/19 k.ú. Otrokovice, p.č. 66/5 k.ú. Otrokovice, p.č. 2343/1 k.ú. Otrokovice, 
2341/5 k.ú. Otrokovice, p.č. 41/16 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 16/1 – budova č.p. 1790, p.č. st. 15/1 
k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1791, p.č. st. 12 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 34, p.č. st. 11/1 k.ú. 
Otrokovice – budova č.p. 35, p.č. st. 8/1 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 36, p.č. st. 8/2 k.ú. 
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Otrokovice – budova č.p. 790, p.č. st. 7/3 k.ú.   Otrokovice – budova č.p. 166, p.č. st. 2862 k.ú. 
Otrokovice – budova bez č.p., p.č. 19 k.ú. Otrokovice, p.č. 6/9 k.ú. Otrokovice, p.č. 3/4  k.ú. 
Otrokovice, p.č. 3/10 k.ú. Otrokovice, p.č. 2298/10 k.ú. Otrokovice, p.č. 2298/2 k.ú. Otrokovice, 
p.č. 2346/4 k.ú. Otrokovice, p.č. 1565/2 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1577/2 k.ú. Kvítkovice u 
Otrokovic, p.č. 1563/1 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/5 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 
1278/4 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1680 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/6 k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/5 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/3 k.ú. Kvítkovice u 
Otrokovic, p.č. 1277/8 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1275/10 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 
st. 199 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – budova č.p. 157, p.č. st. 200 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – 
budova č.p. 158, p.č. st. 209 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – budova č.p. 166, p.č. st. 193 k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic – budova č.p. 193, p.č. st. 210 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – budova č.p. 
167, p.č. 1277/10 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. st. 211 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – budova 
č.p. 263, p.č. 1276/5 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/12 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 
1277/13 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/3 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/11 k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1703/3 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1273/35 k.ú. Kvítkovice u 
Otrokovic, p.č. 1502/30 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 220/16 k.ú. Otrokovice, p.č. 220/9 16 k.ú. 
Otrokovice, p.č. st. 1166 16 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1075, p.č. 220/8 16 k.ú. Otrokovice, p.č. 
275/12 16 k.ú. Otrokovice, p.č. 205/1 16 k.ú. Otrokovice, p.č. 205/6 16 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 313  
- budova č.p. 286, p.č. st. 468 16 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 578, p.č. st. 874/1 16 k.ú. 
Otrokovice – budova č.p. 513, p.č. st. 874/2 16 k.ú. Otrokovice – budova bez č.p., p.č. st. 3163 16 
k.ú. Otrokovice – budova bez č.p., p.č. 4759 16 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 1047 16 k.ú. Otrokovice – 
budova č.p. 1033, p.č. st. 1016 16 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1031, p.č. 2763/1 16 k.ú. 
Otrokovice, p.č. st. 1157 16 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1092, p.č. st. 1158 16 k.ú. Otrokovice – 
budova č.p. 1091, p.č. st. 1159 16 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1112, p.č. st. 1245 16 k.ú. 
Otrokovice – budova č.p. 1093, p.č. st. 1246 16 k.ú. Otrokovice – budova č.p. 1168, p.č. 3559 k.ú. 
Otrokovice, p.č. 1273/35 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1275/10 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, 
p.č. 1276/5 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/10 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/11 
k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/12 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/13 k.ú. Kvítkovice 
u Otrokovic, p.č. 1277/3 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1277/8 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 
1278/3 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/4 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/5 k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/5 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1278/6 k.ú. Kvítkovice u 
Otrokovic, p.č. 136/1 k.ú. Otrokovice, p.č. 1502/30 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1563/1 k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1565/2 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1577/2 k.ú. Kvítkovice u 
Otrokovic, p.č. 1680 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 1703/3 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 180 
k.ú. Otrokovice, p.č. 186 k.ú. Otrokovice, p.č. 19 k.ú. Otrokovice, p.č. 205/1 k.ú. Otrokovice, p.č. 
205/6 k.ú. Otrokovice, p.č. 220/16 k.ú. Otrokovice, p.č. 220/8 k.ú. Otrokovice, p.č. 220/9 k.ú. 
Otrokovice, p.č. 2298/10 k.ú. Otrokovice, p.č. 2298/2 k.ú. Otrokovice, p.č. 2298/6 k.ú. Otrokovice, 
p.č. 2341/5 k.ú. Otrokovice, p.č. 2343/1 k.ú. Otrokovice, p.č. 2343/19 k.ú. Otrokovice, p.č. 2346/4 
k.ú. Otrokovice, p.č. 2348/4 k.ú. Otrokovice, p.č. 2352/1 k.ú. Otrokovice, p.č. 2352/6 k.ú. 
Otrokovice, p.č. 2352/7 k.ú. Otrokovice, p.č. 275/12 k.ú. Otrokovice, p.č. 2763/1 k.ú. Otrokovice, 
p.č. 3/10 k.ú. Otrokovice, p.č. 3/4 k.ú. Otrokovice, p.č. 3534 k.ú. Otrokovice, p.č. 41/16 k.ú. 
Otrokovice, p.č. 462/11 k.ú. Otrokovice, p.č. 4759 k.ú. Otrokovice, p.č. 484/2 k.ú. Otrokovice, p.č. 
492/10 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/11 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/21 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/38 k.ú. 
Otrokovice, p.č. 492/7 k.ú. Otrokovice, p.č. 492/8 k.ú. Otrokovice, p.č. 6/9 k.ú. Otrokovice, p.č. 
66/5 k.ú. Otrokovice, p.č. 82/6 k.ú. Otrokovice, p.č. st. 232 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 322, p.č. 
st. 2543 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1341, p.č. st. 2558 k.ú. Otrokovice, budova č.p. 1340, p.č. st. 
2669/1 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1301, p.č. st. 2669/2 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1302, p.č. 
st. 274/2 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 196, p.č. st. 2849 k.ú. Otrokovice - budova bez č.p., p.č. st. 
308 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 248, p.č. st. 309 k.ú. Otrokovice, budova č.p. 248, p.č. st. 321 k.ú. 
Otrokovice, budova č.p. 322, p.č. st. 462 k.ú. Otrokovice-  budova č.p. 577, p.č. st. 463 k.ú. 
Otrokovice - budova č.p. 581, p.č. st. 472 k.ú. Otrokovice, budova č.p. 599, p.č. st.1016 k.ú. 
Otrokovice - budova č.p. 1031, p.č. st.1047 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1033, p.č. st.11/1 k.ú. 
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Otrokovice - budova č.p. 35, p.č. st.1166 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1075, p.č. st.12 k.ú. 
Otrokovice -  budova č.p. 34, p.č. st.15/1 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1791, p.č. st.16/1 k.ú. 
Otrokovice - budova č.p. 1790, p.č. st.193 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic - budova č.p. 193, p.č. 
st.199 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic -  budova č.p. 157, p.č. st.200 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic - 
budova č.p. 158, p.č. st.209 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic - budova č.p. 166, p.č. st.210 k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic-  budova č.p. 167, p.č. st.211 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic - budova č.p. 
163, p.č. st.247/1 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 179, p.č. st.247/2 k.ú. Otrokovice-  budova č.p. 223, 
p.č. st.272/2 k.ú. Otrokovice, budova č.p. 1623, p.č. st.273 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 181, p.č. 
st.2862 k.ú. Otrokovice - budova bez č.p., p.č. st.313 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 286, p.č. st.3163 
k.ú. Otrokovice-  budova bez č.p., p.č. st.3766 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 1930, p.č. st.468 k.ú. 
Otrokovice - budova č.p. 578, p.č. st.7/3 k.ú. Otrokovice- budova č.p. 166, p.č. st.8/1 k.ú. 
Otrokovice - budova č.p. 36, p.č. st.8/2 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 790, p.č. st.80 k.ú. 
Otrokovice,  p.č. st.874/1 k.ú. Otrokovice - budova č.p. 513, p.č. st.874/2 k.ú. Otrokovice, budova 
bez č.p. 

 
 

  

 Ing. Jarmila Wagnerová  
ředitelka územního odboru Olomouc 

 
 
 
 
Toto oznámení  musí být v souladu s  § 144 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a 
elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce Městského úřadu Otrokovice. Rozhodující pro 
běh lhůt je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Městský úřad Otrokovice - úřední deska k vyvěšení  
 
 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
podle § 94k písm.a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 

- Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ:  
60730153 v zastoupení:  F O R M I C A   s.r.o.,  Slovenská 2685,  76001 Zlín,   
IČ:46982663 

 
podle § 94k písm. b), c) d) stavebního zákona– vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho  vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby 
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě 
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena 
(doručenkou) 

- Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 
- Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 602 00 Brno 
- Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
- Hrošová Alena, tř. Osvobození 171, Vítkovice, 765 02 Otrokovice 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 

Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice 
- Moravská vodárenská a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc 
- InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno Líšeň 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Fűgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
- TEHOS s.r.o., tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice 
- Zlín Net a.s., Třída Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 
- INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
- Technické služby Otrokovice s.r.o., K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice 
 

podle § 94k písm. e)  stavebního zákona -  vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 
sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a 
mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena: (veřejnou 
vyhláškou) 
 

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2  správního řádu – oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Otrokovice 

 

Dotčené orgány 
- Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
- Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 231, 760 01 Zlín 

http://www.ducr.cz/
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