odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

SÚ/38862/2017/TKA
SÚ/5288/2017/TKA

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Ing. Marie Tkadlecová
577 680 218
tkadlecova@muotrokovice.cz
01.09.2017

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 14.08.2017 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ : 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 145 05
Praha 4, zastoupeno společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ : 46347488, Kounicova 271, Veveří, 602 00
Brno 2, žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby :

"D 55 Otrokovice, obchvat JV"
pouze objekt SO 220 Opěrná zeď v km 0,000-0,314
na pozemku: pozemková parcela číslo 1308/209 (orná půda), 7452/19 (ostatní plocha), 7695/1 (ostatní
plocha), 7695/29 (ostatní plocha), 7695/30 (ostatní plocha), 7695/32 (orná půda), 7695/33 (orná půda),
7695/34 (orná půda), 7695/35 (orná půda), 7695/36 (orná půda), 7695/207 (ostatní plocha) v katastrálním
území Napajedla.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí.
Jedná se o částečnou změnu územního rozhodnutí č. 2/2006 o umístění stavby „Silnice R 55 Otrokovice,
obchvat JV“ vydaného dne 26.06.2006 pod č.j. SÚ/2336/2005/24797/2005/OŠK, v právní moci dne
03.08.2006, kterým byla provedena změna původního územního rozhodnutí č. 5/2004 ze dne 23.02.2004
pod č.j. SÚ/2570/2003/20575/2003/OŠK, které nabylo právní moci dne 03.04.2004. Částečná změna
územního rozhodnutí byla provedena územním rozhodnutím č. 73/2007 vydaným dne 02.04.2008 pod
č.j. SÚ/696/2007/47931/2007/OŠK, v právní moci dne 10.05.2008, územním rozhodnutím č. 78/2008
vydaným dne 05.11.2008 pod č.j. SÚ/592/2008/43193/2008/OŠK, v právní moci dne 09.12.2008 (změna
průsečné křižovatky silnic I/55 a III/49724 s rampami R 55 na okružní křižovatky), územním rozhodnutím
č. 70/2010 ze dne 06.09.2010 pod č.j. SÚ/744/2010/24078/2010/OŠK, které nabylo právní moci dne
04.02.2011 a rozhodnutím č. 40/2015 o změně územního rozhodnutí ze dne 26.05.2015 pod č.j.
SÚ/22903/2015/TKA.
Změna územního rozhodnutí se týká stavebního objektu „SO 220 Opěrná zeď km 0,000 – 0,314“:
− opěrná zeď oproti původnímu projektu bude prodloužena a v souladu s řešením navazující opěrné zdi
bude změněn i materiál zdi,
Č.j. SÚ/38862/2017/TKA
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− účelem opěrné zdi je dodržení průjezdního profilu na stávající silnici I/55, ale i zajištění stability nově
navrhovaného tělesa D 55,
− opěrná zeď délky 321 m bude provedena ze železobetonu, líc stěn bude na celou výšku opatřen
obkladem tl. 0,10 m z pískovce,
− max. výška zdi nad terénem bude 4,05 m,
− součástí objektu je i zpevnění příkopu, který vede souběžně se zdí a stávající silnicí I/55,
− založení zdi bude provedeno na vrtaných pilotách pod všemi dilatačními celky,
− na monolitické betonové římse bude osazeno zábradelní svodidlo,
− dočasně do doby realizace navazující opěrné zdi ve stavbě D 55 Napajedla – Babice bude zeď objektu
SO 220 ukončena výškovým náběhem (odskoky) v dilatačním celku D1, tento dilatační celek včetně
římsy bude dokončen až společně s výstavbou pokračování zdi ve stavbě D 55 Napajedla – Babice, aby
byl zajištěn plynulý výškový průběh koruny zdi.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení
§ 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení a současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona nařizuje k projednání návrhu veřejné
ústní jednání na den
4. října 2017 (středa) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti stavebního úřadu (dveře č. 309 v budově č. 3 Městského
úřadu Otrokovice).

Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informace bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Napajedla, informace bude obsahovat
údaje o žadateli, o předmětu územního rozhodnutí a o veřejném ústním jednání.
Součástí informace bude grafické vyjádření záměr, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této
povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže
opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání
(Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30,
12:30 - 17:00) a při veřejném projednání. V ostatní dny po telefonické domluvě.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, při kterém musí být
nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odstavci 4
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.
Č.j. SÚ/38862/2017/TKA
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Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat
námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů občanská sdružení, která mají právní subjektivitu, jsou oprávněna za podmínek a
v případech ustanovení § 70 odst. 2 citovaného zákona účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou
účast písemně do 8-mi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno;
v tomto případě má postavení účastníka řízení.
Konání veřejného ústního jednání se podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona oznamuje veřejnosti
veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně 30 dnů pře dnem konání veřejného ústního jednání.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové
dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení
řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen v souladu
s ustanovení § 54 správního řádu, strpět ohledání na místě a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000
Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ustanovení § 172 odst.
1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ : 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 145 05 Praha 4, zast. Dopravoprojekt Brno a.s., IČ : 46347488,
Kounicova 271, Veveří, 602 00 Brno 2.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn – město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - 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 :
− p.č. 7695/35 – město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
− p.č. 1308/209, p.č. 7452/19, p.č. 7695/1, p.č. 7695/29, p.č. 7695/32, p.č. 7695/33, p.č. 7695/36,
p.č. 7695/207 – Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
věcné břemeno – Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 Otrokovice, Bergama70 a.s.,
Kvítkovická 1527, 763 61 Napajedla,
Č.j. SÚ/38862/2017/TKA
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− p.č. 7695/30, p.č. 7695/34 v k.ú. Napajedla – Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín –
hospodaření se svěřeným majetkem – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno (identifikace označením pozemků) :
− p.č. 7695/11, p.č. 7695/12, p.č. 7695/13, p.č. 7695/16, p.č. 7695/205, p.č. 1308/208, p.č. 7695/2,
p.č. 7695/7, p.č. 7695/8, p.č. 7695/9, p.č. 7695/10, p.č. 7695/20, p.č. 7695/21, p.č. 7695/22, p.č. 7695/25,
p.č. 7695/26, p.č. 7695/27, p.č. 7695/28, p.č. 7695/204, p.č. 7695/206, p.č. 6696, p.č. 6697, p.č. 1221/2,
p.č. 1200/131, p.č. 1200/138, p.č. 6699, p.č. 1200/132, p.č. 1200/129, p.č. 1200/139, p.č. 1219, p.č.
1220, p.č. 1221/1, p.č. 1222, p.č. 1224, p.č. 6449/12, p.č. 6472/2, p.č. 6472/3, p.č. 1200/130, p.č.
1200/133, p.č. 6695, p.č. 6698, p.č. 7530, p.č. 6693, p.č. 6694, p.č. 7712/21, p.č. 7712/22, p.č. 7712/23,
p.č. 7712/26, p.č. 7712/82, p.č. 7695/14, p.č. 7695/23, p.č. 7695/24, p.č. 7698/1, p.č. 7698/2, p.č. 7698/3,
p.č. 7710/33, p.č. 7710/34, p.č. 7710/35, p.č. 7710/36, p.č. 7710/37, p.č. 7710/38, p.č. 7710/39, p.č.
7710/40, p.č. 7712/24, p.č. 7712/25, p.č. 7712/27, p.č. 7712/28, p.č. 7712/29, p.č. 7712/30, p.č. 7712/31,
p.č. 7712/32, p.č. 7712/33, p.č. 7712/34, p.č. 7712/35, p.č. 7712/36, p.č. 7712/84, p.č. 7698/4, p.č.
7710/41, p.č. 1402, p.č. 1403, p.č. 1404/1, p.č. 1417/1, p.č. 1429/1, p.č. st. 2414, p.č. 1200/182, p.č.
1200/185, p.č. 1200/186, p.č. 7531/6, p.č. 1427/2, p.č. st. 2469, p.č. st. 2527, p.č. 1200/184, p.č. 7531/3,
p.č. 7531/4, p.č. st. 2387, p.č. st. 2531, p.č. st. 2525, p.č. st. 2526, p.č. st. 2529, p.č. st. 2759,
p.č. 6472/13, p.č. st. 1478, p.č. st. 1479, p.č. 1200/7, p.č. 1200/25, p.č. 1200/183, p.č. 7531/5, p.č. 1233,
p.č. 1200/6, p.č. 7531/2, p.č. st. 1705, p.č. 1200/166, p.č. 1405/1, p.č. 1200/181, p.č. 6472/14, p.č.
7695/19, p.č. 7695/18, p.č. 7695/17, p.č. 7695/15, p.č. 1405/2 v k.ú. Napajedla,
− vlastníci technické a dopravní infrastruktury – E.ON Česká republika, s.r.o., Služby města Napajedla,
RWE Distribuční služby, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Teplárna Otrokovice a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., NTV cable s.r.o.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Ing. Marie Tkadlecová
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 30 dnů .

Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. SÚ/38862/2017/TKA
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Poznámka:
Toto oznámení je podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení řádně doručováno
veřejnou vyhláškou za použití § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (řízení
s velkým počtem účastníků).
U záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony
v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle
§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední
desce Městského úřadu Otrokovice a na webových stránkách www.muotrokovice.cz, www.napajedla.cz.

Doručuje se:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, 4xbdrqj
Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, DS: OVM, rmzbckn
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM, n75aau3
Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: OVM, 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS:
OVM, xwsai7r
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS:
OVM, scsbwku
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS:
OVM, scsbwku
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor kultury a památkové péče, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM,
scsbwku
Na vědomí (vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice, města Napajedla)
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
MěÚ Napajedla - odbor správní, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, DS: OVM, rmzbckn
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