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OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení bez jednání
veřejnou vyhláškou
Dne 24.10.2017 podal žadatel: město Napajedla, IČ: 00284220, se sídlem Masarykovo nám. 89, 763
61 Napajedla (dále jen stavebník), u zdejšího specielního stavebního úřadu žádost o
vydání stavebního povolení. Předmět žádosti má název:

Napajedla - parkovací stání
1. stavba - ulice Nábřeží, Chmelnice
2. stavba - ulice Komenského
3. stavba ulice Hřbitovní
4. stavba - ulice Pod Kalvárií 1 - DPS
5. stavba - ulice Pod Kalvárií
(dále jen stavba)
umístěná na pozemcích:
1. stavba na p.č. 6474/3 ostatní plocha/jiná plocha, 461/9 ostatní plocha/ostatní komunikace,
6474/2 ostatní plocha, 461/11 ostatní plocha/ostatní komunikace, 461/1 ostatní plocha/jiná
plocha, všechny v k.ú. Napajedla,
2. stavba na p.č. 6477/6 ostatní plocha/ostatní komunikace, 6477/48 ostatní plocha, obě v k.ú.
Napajedla,
3. stavba na p.č. 6477/39 ostatní plocha/zeleň, 325/9 ostatní plocha/jiná plocha, 325/17 ostatní
plocha/jiná plocha, st. 2644 zastavěná plocha a nádvoří, 325/10 ostatní plocha/jiná plocha,
6477/38 ostatní plocha/zeleň, 6477/37 ostatní plocha/ostatní komunikace, 6477/36 ostatní
plocha, 325/2 ostatní plocha/jiná plocha, 325/15 ostatní plocha/zeleň, všechny v k.ú.
Napajedla,
4. stavba na p.č. 1732/10 zahrada, 1732/13 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1732/14 ostatní
plocha/ostatní komunikace, všechny v k.ú. Napajedla,
5. stavba na p.č. 307/1 ostatní plocha/zeleň, 6477/37 ostatní plocha/ostatní komunikace,
6477/40 ostatní plocha/zeleň, 325/2 ostatní plocha/jiná plocha, všechny v k.ú. Napajedla.

Stavba obsahuje:
Stavba řeší doplnění parkovacích míst na vytipovaných místech města Napajedla v celkovém počtu
124 kolmých stání.
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1. stavba - ulice Nábřeží, Chmelnice: v rámci doplnění kolmých parkovacích stání na sídlišti Nábřeží
a Chmelnice ve čtyř blocích, v celkové kapacitě 40 stání, v základním rozměru 2,50 x 4,50/5,00 m,
krajní je rozšířeno na 2,75 m, povrch je navržen ze zámkové dlažby tl. 80 mm, barva šedá 200/200
mm, do podkladních a ložních vrstev tl. 400 mm. Doplnění parkovacích stání u stávajících stání je
navrženo zařezáním stáv. vrstvy a doplněním z asfaltobetonu ACO 11 tl. 50 mm, do podkladních a
ložních vrstev celk. tl. 370 mm.
2. stavba - ulice Komenského: v rámci doplnění kolmých parkovacích stání v teto lokalitě v celkové
kapacitě 7 stání, v základním rozměru 2,50 x 4,50/5,00 m, krajní je rozšířeno na 2,75 m, povrch je
navržen ze zatravňovací dlažby tl. 80 mm, barva šedá 200/200 mm, do podkladních a ložních vrstev tl.
340 mm. Příčný sklon je navržen 2,00 - 4,00 %.
3. stavba ulice Hřbitovní: v rámci stavby bude řešena úprava uličního profilu ul. Hřbitovní u ZŠ, vč.
doplnění parkovacích stání v celk. kapacitě 39 kolmých stání a posunu stáv. podélného chodníku za
hranu nového parkoviště. Parkovací stání budou realizována v základním rozměru 2,50 x 4,50/5,00 m,
krajní je rozšířeno na 2,75 m, povrch je navržen ze zámkové dlažby tl. 80 mm barva šedá 200/200
mm, do podkladních a ložních vrstev tl. 400 mm.
Chodník bude lemován beton. obrubníky 100/250 mm do beton. lože s boční opěrou, na jedné straně
s převýšením 60 mm. Bude proveden s finálním povrchem z beton. zámkové dlažby tl. 80 mm do
podkladních a ložních vrstev tl. 240 mm.
Oprava obrusných vrstev na stáv. vjezdech k jídelně a kotelně bude proveden asfaltový beton ACO 11
tl. 50 mm do asf betonu ACL 16+ tl. 70 mm.
Odvodnění je navrženo vyspárováním na stávající komunikaci, do stáv. vpustí a doplněním 1 vpusti.
4. stavba - ulice Pod Kalvárií 1 - DPS: v rámci doplnění kolmých parkovacích stání v areálu DPS
Pod Kalvárií, v celkové kapacitě 4 stání, v základním rozměru 2,50 x 4,50/5,00 m, krajní je rozšířeno
na 2,75 m, povrch je navržen z beton. zámkové dlažby tl. 80 mm, barva šedá 200/200 mm, do
podkladních a ložních vrstev tl. 340 mm. Příčný sklon je navržen 2,50 - 5,00 %, podélný sklon kopíruje
sklon přilehlé komunikace. Opravená zpevněná plocha bude provedena z asfaltobetonu ACO 11 tl. 50
mm, do podkladních a ložních vrstev celk. tl. 370 mm.
Opravený chodník bude lemován beton. obrubníky 100/250 mm do beton. lože s boční opěrou, na
jedné straně s převýšením 60 mm. Bude proveden s finálním povrchem z beton. zámkové dlažby tl. 80
mm do podkladních a ložních vrstev tl. 240 mm.
5. stavba - ulice Pod Kalvárií: v rámci doplnění kolmých parkovacích stání v ulici Pod Kalvárií,
v celkové kapacitě 34 stání, v základním rozměru 2,50 x 4,50/5,00 m, krajní je rozšířeno na 2,75 m,
povrch je navržen ze zatravňovací dlažby tl. 80 mm, barva šedá, do podkladních a ložních vrstev tl.
340 mm. Příčný sklon je navržen 2,00 %, podélný sklon kopíruje sklon přilehlé komunikace.
Parkovací stání pro imobilní budou realizována s finálním povrchem ze zámkové beton.dlažby tl. 80
mm, do podkladních a ložních vrstev tl. 340 mm.
Oprava obrusné vrstvy přilehlé komunikace bude provedena z asfaltobetonu ACO 11 tl. 50 mm, do asf
betonu ACL 16+ tl. 70 mm.
Odvodnění je navrženo zasakováním přes zasakovací dlažbu do podloží.
Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené ke
stavebnímu řízení.
K této stavbě bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem předloženo:
 2x paré projektové dokumentace stavby, kterou zpracoval: Marcela Sedlářová, IČ: 65795954, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, a signoval Ing. Ladislav Alster, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1300173,
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Dále bylo doloženo:
 Rozhodnutí o umístění stavby č. 15/2017, vydané Městským úřadem Napajedla, odborem
stavební úřad, dne 13.09.2017, pod sp. zn. SÚ/2017/3429/K, v právní moci 18.10.2017,
 Souhlas dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydal Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, dne 20.10.2017, pod č. j. SÚ/2017/5421/S,
 Plán kontrolních prohlídek navržený stavebníkem,
 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice,
odborem životního prostředí dne 12.05.2017, pod č. j. OŽP/10547/2017/MIA,
 Vyjádření z hlediska územního plánu, které vydal Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad,
dne 24.03.2017, pod č. j. SÚ/2017/1426/S,
 Živnostenský list pro Ing. Ladislav Alster ze dne 02.10.2006,
 Osvědčení o autorizaci č. 2206 pro Ing. Ladislav Alster ČKAIT č. 1300173,
 Sdělení KÚ ZK, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 10.04.2017, pod č.j. KUZL
22748/2017,
 Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní
inspektorát, ze dne 07.03.2017, pod č. j. KRPZ-27775-1/ČJ-2017-150506,
 Souhlasné závazné stanovisko HZS Zlínského kraje, ze dne 29.03.2017, pod č.j. HSZL - 1672 –
2/SPD - 2017,
 Závazné stanovisko KHS ZK, ze dne 25.08.2016, pod č.j. KHSZL 21685/2016,
 Souhlasné závazné stanovisko HZS Zlínského kraje, ze dne 17.01.2017, pod č.j. HSZL - 8141 2/SPD - 2016,
 Závazné stanovisko KHS ZK, ze dne 28.03.2017, pod č. j. KHSZL 04927/2017,
 Vyjádření Služby města Napajedla, p. o. ze dne 07.04.2017,
 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soupravy E. ON Česká republika, a. s., ze dne
13.03.2017, pod č. j. H18502 - 16169155,
 Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu E. ON Česká republika, a. s., ze dne
21.03.2017, pod č. j. L4570 - 16170831,
 Vyjádření MOVO, a.s. ze dne 03.03.2017, vydané pod č. 027127/2017/PT,
 Stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 27.03.2017, vydané pod zn. 5001475593,
 Vyjádření CETIN a.s., ze dne 07.04.2017, pod č. j. 583451/17,
 Vyjádření Teplárny Otrokovice, a.s., ze dne 08.06.2017, doložené pod zn. 105/LL/60/2017,
 Vyjádření NTV cable s.r.o., ze dne 10.04.2017,
 Vyjádření Internext 2000, s.r.o. ze dne 03.03.2017, vydané pod č.j. 065/2017.
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně - správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP
MěÚ Otrokovice), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální
stavební úřad přísl. dle ust. § 16 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále jen zákon o POZKOM) a dle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon)
oznamuje zahájení stavebního řízení
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, dotčeným orgánům a všem známým účastníkům
řízení.
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:
 Navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud správní
orgán usnesením tuto dobu neomezí.
 Vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o
řízení.
 Nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností.
 Činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny.
 Žádat sdělení oprávněných úředních osob, jaké v dané věci činí úkony.
 Před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům.
 Zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do momentu vydání rozhodnutí.
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Jelikož jsou DOP MěÚ Otrokovice dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od
místního šetření a ústního jednání.
DOP MěÚ Otrokovice posoudil předmětnou stavbu jako stavbu zvláště rozsáhlou s velkým počtem
účastníků řízení dle § 144 odst. 1) správního řádu - liniová stavba s více jak 30 účastníky řízení, což
odůvodňuje zahájení řízení formou veřejné vyhlášky.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, závazná stanoviska, příp. důkazy nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska
dotčené orgány státní správy.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohli být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží.
Po posouzení podané žádosti v souladu s ust. § 109 stavebního zákona, byl stanoven tento okruh
účastníků řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 109 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona: stavebník: město Napajedla, IČ: 00284220, se sídlem Masarykovo nám. 89,
763 61 Napajedla jako vlastník pozemků pod stavbou na p. č. 6474/3 ostatní plocha/jiná plocha,
461/9 ostatní plocha/ostatní komunikace, 6474/2 ostatní plocha, 461/11 ostatní plocha/ostatní
komunikace, 461/1 ostatní plocha/jiná plocha, 6477/6 ostatní plocha/ostatní komunikace, 6477/48
ostatní plocha, 6477/39 ostatní plocha/zeleň, 325/9 ostatní plocha/jiná plocha, 325/17 ostatní
plocha/jiná plocha, st. 2644 zastavěná plocha a nádvoří, 325/10 ostatní plocha/jiná plocha,
6477/38 ostatní plocha/zeleň, 6477/37 ostatní plocha/ostatní komunikace, 6477/36 ostatní plocha,
325/2 ostatní plocha/jiná plocha, 325/15 ostatní plocha/zeleň, 1732/10 zahrada, 1732/13 ostatní
plocha/ostatní komunikace, 1732/14 ostatní plocha/ostatní komunikace, 307/1 ostatní
plocha/zeleň, 6477/37 ostatní plocha/ostatní komunikace, 6477/40 ostatní plocha/zeleň, 325/2
ostatní plocha/jiná plocha, všechny v k.ú. Napajedla
 ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich,
může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: tj. vlastníci pozemků p. č.
6684/7, 6449/10, st. 877, 1660, 6474/1, 6439/87, st. 1947, st. 1953, 461/39, 461/2, 461/90, st.
1955, 6452/2, st. 2910, st. 2909, st. 2908, st. 2907, st. 2899, 397/9, 397/8, 6452/6, 391/4, 564/1,
363/3, 876, 363/2, 563/2, 563/1, 553/4, 363/1, 363/3, 363/5, 553/2, 552/1, 552/2, st. 2645, st. 2627,
1732/8, 1732/17, 1732/20, 1732/21, 313/7, st. 306, 2901/2, 2901/1, 325/18, 485/1, 485/2, 313/2, st.
1579, st. 1580, st. 7724, st. 3040, 1732/15, 1732/12, 480/2, 480/1, všechny v k.ú. Napajedla veřejnou vyhláškou.
 dále jednotliví vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a veřejné technické infrastruktury:
GridServices s.r.o., IČ: 49970607, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno; E. ON česká
republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice,
Moravská vodárenská, a. s., IČ: 61859575, se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov; Teplárna Otrokovice a.s., IČ: 29290171, se sídlem Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice,
NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího DOP MěÚ Otrokovice ve lhůtě shora
uvedené (návštěvní dny: Po 8.00 - 17.00, St 8.00 - 17.00 hod.). Nechá - li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel SOKOL
referent
(opatřeno elektronickým podpisem)
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Oznámení o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák.
č. 500/2004 Sb. a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 3 zák. č.
500/2004 Sb. se doručuje dle ust. § 25 zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 2 zák. č.
500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 - ti dnů na úřední desce příslušného
úřadu. Současně musí být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno min. 15 dnů na elektronické
úřední desce příslušného správního úřadu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Účastníci řízení a zástupci účastníků (k vyvěšení na úřední desce níže uvedeného úřadu ve
smyslu ust. § 25 odst. 1. až 3. zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 1. a 2. zák. č.
500/2004 Sb.):
ke zveřejnění na úřední desce:
Městský úřad Otrokovice, odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla doručeno prostřednictvím DS Města
Napajedla

Účastníci řízení:
Město Napajedla, se sídlem Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla, datovou schránkou
Dotčené orgány:
PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Zlín, se sídlem nám. TGM 3218, 760 01 Zlín,
datovou schránkou
Hasičský záchranný sbor ZK, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, datovou schránkou
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, datovou
schránkou

OŽP MěÚ Otrokovice
OŠK MěÚ Otrokovice
Vlastníci technické infrastruktury:
E.ON česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice, datovou
schránkou
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov;
datovou schránkou
GridServices s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, datovou schránkou
Moravská vodárenská, a. s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, datovou schránkou
Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice, datovou schránkou
NTV cable s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla, datovou schránkou
DOP MěÚ Otrokovice - do spisu
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