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

SÚ/53805/2017/OLE
SÚ/6473/2017/OLE

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

Ing. David Olejník
577 680 246
olejnik@muotrokovice.cz
5.12.2017

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
č. 28/2017
POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Dne 11.10.2017 podala TOMA, a.s., IČO 18152813, sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice,
v zastoupení Ing. arch. Pavlacký Radko, IČO 14636611, sídlem nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice
ohlášení odstranění stavby:

„demolice bunkru Otrokovice“
na pozemku: pozemková parcela č. 438/1 (ostatní plocha) a stavební parcela č. st. 1275 (zastavěná plocha
a nádvoří) v katastrálním území Otrokovice. Dne 16.10.2017 vydal stavební úřad usnesení č. 242/2017, pod
č.j. SÚ/45390/2017/OLE, kterým stanovil projednat záměr ve správním řízení. Podané ohlášení se považuje
za žádost o povolení odstranění stavby; řízení je zahájeno dnem podání ohlášení, tj. dne 11.10.2017.
Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný dle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na podkladě výsledků provedeného řízení
podle ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona vlastníku stavby
povoluje odstranění
stavby: „demolice bunkru Otrokovice“ na pozemku: pozemková parcela č. 438/1 (ostatní plocha) a stavební
parcela č. st. 1275 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Otrokovice.
Stavba obsahuje:
Odstraňovaná stavba (bunkr) se nachází na pozemku pare. č. st. 1275 severně od autobusového
nádraží v Otrokovicích - Baťov. Na pozemku pare. č. 438/1 se nachází násyp ze zeminy kolem celého
obvodu objektu (tento násyp bude odtěžen). Rozměry bunkru jsou 14,855 x 14,850 m + 6,02 m vstup.
Střecha bunkru se nachází 187,14 m n.m. B.p.v., založení základu 180,89 m n.m. B.p.v..
Základové konstrukce jsou tvořeny pod obvodovými a středními stěnami jako betonové základové
pasy. Obvodové nosné stěny jsou tvořeny jako železobetonové konstrukce o síle stěny cca 2,0 m.
Vnitřní příčky jsou betonové monolitické. Strop je tvořen pomocí masivní železobetonové desky o
síle 2,0 m. Hydroizolaci celého objektu tvoří asfaltový živičný pás. Podlahu tvoří betonová deska tl.
0,3 m. Výplně otvorů zajišťují ocelové dveře a ocelové zárubně.
Č.j. SÚ/53805/2017/OLE
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Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude odstraněna do 31.5.2018.
Podmínky dotčených orgánů:
Krajská hygienická stanice ze dne 25.10.2017:
2. V průběhu realizace demolice budou veškeré demoliční činnosti, včetně drcení stavební suti prováděny
a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování
hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v
§ 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných
stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně
nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém
stavu.
Ostatní podmínky:
3. Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem.
Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí,
pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění
dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního
předpisu. Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou
dotčeny.
4. Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a života osob a
okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při
odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a technické normy
(zejména vyhlášku vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů).
5. Veškeré demoliční a stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v
chráněném venkovním prostoru staveb okolní obytné zástavby k překračování hygienického limitu ze
stavební činnosti stanoveného v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb.
Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým
vybavením zkrácen na minimum. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v
bezvadném technickém stavu.
6. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
7. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových
vod.
8. Materiál získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být
znečišťovány veřejné komunikace.
9. V případě potřeby zásahu do pozemních komunikací (umístění kontejneru na chodník či místní
komunikaci) – v dostatečném předstihu kontaktovat MěÚ Otrokovice – odbor dopravně-správní.
10. Stavba, ani její části nebudou odstraňovány pomocí trhacích prací s použitím výbušnin.
11. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: TOMA, a.s., IČO 18152813, sídlem tř.
Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice.
Odůvodnění:
Dne 11.10.2017 podala TOMA, a.s., IČO 18152813, sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice,
v zastoupení Ing.arch. Pavlacký Radko, IČO 14636611, sídlem nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice
ohlášení odstranění stavby: „demolice bunkru Otrokovice“ umístěné na pozemku: pozemková parcela č.
438/1 (ostatní plocha) a stavební parcela č. st. 1275 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Otrokovice. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby. Uvedeným dnem bylo
řízení o odstranění stavby zahájeno.
Č.j. SÚ/53805/2017/OLE
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Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
posouzení, bylo řízení dne 17.10.2017 přerušeno a vlastník stavby vyzván k odstranění nedostatků podání
v termínu do 8.1.2018. Žádost byla doplněna dne 30.10.2017.
Stavební úřad opatřením ze dne 30.10.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.12.2017, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
V provedeném řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení odstranění stavby, projednal
ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou při dodržení
výše uvedených podmínek ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Žádost o povolení odstranění stavby byla doložena všemi náležitosti, zejména stanovisky jednotlivých
správců sítí a dotčených orgánů:
•
•
•
•

koordinované závazné stanovisko MěÚ Otrokovice ze dne 20.9.2017,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 29.8.2017,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 25.10.2017,
závazné stanovisko MěÚ Otrokovice, oddělení krizového řízení ze dne 19.9.2017.

Dokumentace pro stavební řízení předložená stavebnímu úřadu byla vypracována Ing.arch. Radko
Pavlackým, autorizovaným architektem (ČKA 00 375).
Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 16.10.2017,
který si stavební úřad obstaral sám.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě
nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska
předložená k návrhu.
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle ustanovení § 27 správního řádu takto:
Účastníkem je podle ustanovení § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu žadatel: TOMA, a.s., sídlem tř.
Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, v zastoupení Ing. arch. Pavlacký Radko, sídlem nám. 3. května 1605,
765 02 Otrokovice,
dále podle ustanovení § 27 odstavec 2 správního řádu osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
ve svých právech nebo povinnostech: město Otrokovice, sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,
Martin Andrýsek, Lucie Andrýsková, Ing. Jiří Charvát, Ivana Charvátová, Alena Frantisová, Ing. Radim
Hanák, Ing. Petra Hanáková, Bc. Jindřich Hrabinec, Simona Hrabincová, Martin Jelínek, Jana Jelínková, Jiří
Kala, Alena Kalová, Renata Koválová, Ing. Dušan Krátky, Dagmar Krátká, Daniel Masaryk, Dagmar
Matyášová, Mario Paravan, Gordana Paravan, Josef Pospíšil, Michal Sláma, Lucie Slámová, Ing. Petr
Stojan, Petra Stojanová, Pavel Vabroušek, Ing. Ludmila Vabroušková, Jiří Zach, Magdalena Zachová,
všichni bytem tř. Tomáše Bati 1827, 765 02 Otrokovice, Veronika Hodlová, bytem Mustergasse 9, 391 00
Bolzáno, Itálie, Petr Polišenský a Mariana Polišenská, oba bytem Sazovice 232, 763 01 Mysločovice,
Miroslav Valentík, bytem Bělov 113, 768 21 Kvasice, Zdeněk Polák a Blanka Poláková, oba bytem ul. Pod
Rozhlednou 6050, 760 01 Zlín, Tomáš Boltnar, bytem ul. Jiráskova 600, Prštné, 760 01 Zlín, Ing Karel Šaur
a Věra Šaurová, oba bytem ul. Čechova 1632, 765 02 Otrokovice, Olga Aschenbrennerová, bytem ul.
Štěrkoviště 1294, 765 02 Otrokovice, Zdeňka Kalusová, PhDr. Alena Daňková, Edita Landsfeld, Petr
Munclinger, Irena Munclingerová, Vladimír Rohan, všichni bytem ul. Školní 1586, 765 02 Otrokovice, Monika
Čablová, bytem ul. Na Uličce 1358, 765 02 Otrokovice, MUDr Zuzana Guřanová, bytem ul. Erbenova 995,
765 02 Otrokovice a Ing. Šárka Žáková, bytem ul. Hlavní 1249, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice.
Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků ani dalších osob
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena s ohledem na poměrně velké odstupy nemovitostí od
povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto
stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.
Č.j. SÚ/53805/2017/OLE
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V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184
stavebního zákona stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů veřejné
správy – základních registrů obyvatel.
Na základě provedeného řízení stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního
úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a
musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem
je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání
jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
S odstraňováním stavby lze započít až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. David Olejník
referent odboru stavební úřad

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poznámka:
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovením §
144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 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.
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
stanovený podle položky 18 odst. 12 ve výši 500,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě
500,- Kč byl uhrazen dne 20.10.2017.
Č.j. SÚ/53805/2017/OLE
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Doručuje se:
Účastníci řízení:
Ing. arch. Pavlacký Radko, nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, DS: PO, a5bgppx
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - oddělení krizového řízení, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, DS:
OVM, xwsai7r

Č.j. SÚ/53805/2017/OLE
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