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STAVEBNÍ

POVOLENÍ

č. 514 / 2018
veřejnou vyhláškou
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 řád, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad
příslušný dle § 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), ve stavebním řízení přezkoumal podle, ust. § 109 až § 114
stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou dne 03.01.2018 podala právnická osoba:
Obec Žlutava, IČ: 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla (dále jen stavebník),
a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního plánování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu rekonstrukce místní komunikace a mostu, dle ust. § 6 zákona o POZKOM, s názvem:
„Žlutava - chodník podél silnice III/36740“
umístěné na pozemcích:
p.č. 1531/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1523/9 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1523/2
ostatní plocha/ostatní komunikace, 192/3 ostatní plocha/ostatní komunikace, st. 138 zastavěná plocha
a nádvoří, st. 137 zastavěná plocha a nádvoří, 165/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1506/86
ostatní plocha/silnice, 1506/65 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/63 165/1 ostatní plocha/ostatní
komunikace, 1506/86 ostatní plocha/silnice, 1506/65 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/63 ostatní
plocha/jiná plocha, 1506/53 ostatní plocha/silnice, 1506/57 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/52 ostatní
plocha/silnice, 1506/40 ostatní plocha/silnice, 1506/39 ostatní plocha/silnice, 1506/38 ostatní
plocha/silnice, 1506/36 ostatní plocha/silnice, 1506/34 ostatní plocha/silnice, 1506/10 ostatní
plocha/jiná plocha, všechny zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Žlutava, ve vlastnictví stavebníka,

dále p.č. 1506/33 ostatní plocha/silnice, 1523/12 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/61 ostatní
plocha/jiná plocha, 1506/60 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/59 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/58
ostatní plocha/jiná plocha, 1506/8 ostatní plocha/jiná plocha, všechny zapsané na LV č. 415 pro k.ú.
Žlutava pro vlastníka Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, potažmo
majetkový správce ŘSZK p.o., IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,
dále p.č. 1506/37 ostatní plocha/silnice, zapsaná na LV č. 1410 pro k.ú. Žlutava, pro vlastníka Zlínský
kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín,
dále St. 190 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 762 pro k. ú. Žlutava pro vlastníka
Římskokatolickou farnost Napajedla, se sídlem Masarykovo nám. 213, 763 61 Napajedla.

Stavba obsahuje:
SO 101 - SILNICE III/36740:
Vlastní úsek, který je předmětem stavby, začíná v křižovatce s MK ke kamenolomu (před hospodou)
v km 2,556 a končí za křižovatkou s MK Do Žlabů. Délka řešeného úseku je 350,0 m. Silnice má
živičný povrch a je šířkově omezena stávajícími silničními obrubníky s betonovou přídlažbou. Šířka
stávajícího zpevněného povrchu je proměnlivá a pohybuje se v rozmezí od 8,0 m do 11,70 m
v prostoru oboustranných zastávek. V rámci stavebního objektu SO 101 je navrženo:
- stavební úprava stávající silnice III/36740 - sjednocení šířky na 6,50 m
- podchycení srážkových vod
- stavební úpravy zastávkových pruhů pravidelné hromadné osobní dopravy
Práce na silnici budou spojené s šířkovou úpravou silnice na 6,50 m a s odvodněním vozovky. Nová
šířka vznikne zúžením ze stávající šířky cca 8,00 m. Vzhledem k tomu, že poloha chodníku bude
zachována, dojde k rozšíření zatravněného pruhu mezi silnicí a chodníkem. Součástí objetu je
stavební úprava zastávkových pruhů, které budou stavebně vymezeny a budou na nich obnovena
obrusná a ložní asfaltová vrstva. V průtahu obce bude podél nových obrubníků s betonovou
přídlažbou obnoven živičný pás obrusné vrstvy v šířce 1,00 m.
Součástí stavby je úprava stávajících zastávkových pruhů. Stávající zálivy nejsou stavebně vymezeny
(jsou součástí rozsáhlé asfaltové plochy), jejich stav a výšky nástupištních obrubníků nevyhovují
požadavkům na bezpečné a bezbariérové nastupování.
Zastávkové pruhy budou mít délkové parametry:
 Zastávkový pruh č. 1 (po směru staničení směrem na Napajedla) :
délka vyřazovacího pruhu 20,00m, délka nástupní hrany 12,00 m, délka zařazovacího pruhu 7,00 m.
Šířka zastávkového pruhu 2,75m.
 Zastávkový pruh č. 2 (proti směru staničení směrem do Bělova):
délka vyřazovacího pruhu 20,00m, délka nástupní hrany 12,00 m, délka zařazovacího pruhu 10,00 m.
Šířka zastávkového pruhu 2,75m.
Povrchy jsou navrženy z asfaltového betonu (obnova živičných vrstev) Zastávkové pruhy jsou příčně
spádovány směrem k nástupištního obrubníku, příčný spád 2,50%. Součástí zastávkových pruhů
jsou 2 dešťové vpusti klasického tvaru, které budou krátkými přípojkami napojena na stávající
kanalizační síť.
Silnice III/36740 je navržena v kategorii MO 7,5/50:
- šířka jízdního pruhu 3,00 m
- šířka jízdního pásu
2x3,00 = 6,00 m
- vodící (odvodňovací) proužek 0,25 m
- šířka vozovky mezi obrubníky 6,50 m
- bezpečnostní odstup
0,50 m
Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Vody z vozovky hraničené
obrubníky budou stékat ke kraji vozovky a podél obrubníku ztečou do sestavy dešťových vpustí.

SO 102 – CHODNÍKY, SJEZDY
SO 103 – ÚPRAVA PROSTORU PŘED KOSTELEM
SO 104 – PARKOVACÍ PRUHY
Téměř po celé délce řešené úpravy silnice III/36740 je navržena stavební úprava chodníku, který bude
mít minimální šířku 1,80 m. Délka chodníku cca 338,00 m.
Téměř po celé délce řešené úpravy silnice III/36740 je navržena stavební úprava chodníku, který bude
mít minimální šířku 1,80 m. Délka chodníku cca 338,00 m.
Navržená skladba chodníků:
o
o
o
o

betonová zámková dlažba
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm
štěrkodrť ŠD 0-63
štěrkodrť ŠD 0-63

60mm
30mm
100mm
100mm

Součástí SO 102 jsou v prostoru zastávek pravidelné osobní hromadné dopravy i chodníky
s nástupištěm. V místě nástupní hrany budou osazeny bezbariérové silniční
betonové obrubníky
„kasselského typu“ s převýšením 160 mm nad povrchem zastávkového pruhu.
Horní hrana obrubníků bude ve výšce +160 mm nad obrusnou vrstvou na vozovce. Na obou koncích
od úrovně standardních obrubníků (+120 mm) navazuje jeden přechodový kusy pro vyrovnání
výškového rozdílu.
Podél obrubníků je navržen kontrastní pás šířky 300 mm z betonové zámkové dlažby červené barvy
(je zdůvodněno blízkostí pojížděného vozidla ). Podélný profil na nástupišti je určen stávajícím
stavem podélného profilu silnice III/36740 a pohybuje se do 5%.
Úprava sjezdů:
V rámci výškové a směrové úpravy silnice III/36740 dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na
jednotlivé pozemky a k RD. Silniční obrubníky v místě sjezdů budou zapuštěny ( použity nájezdové
obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm nad niveletou vozovky v místě sjezdu. Šířky
upravených samostatných sjezdů budou standardně 4,00 m, u sdružených sjezdů
je uvažováno
s maximální šířkou 8,00 m.
Na nájezdové obrubníky budou oboustranně navazovat přechodové obrubníky, které budou na
vzdálenost 1 m vyrovnávat výškový rozdíl mezi úrovní nájezdového obrubníku a obrubníku stojatého.
Z vnější strany bude šířka sjezdu ohraničena zapuštěným obrubníkem ABO 13-10.
Úpravy připojení MK k silnici III/36740:
V rámci stavební úpravy silnice III/36740 a s důrazem na kolmé připojení a zajištění normových
vzdáleností pro přecházení dojde k úpravám křižovatek silnice III/36740 s místními komunikacemi
ve staničení km 2,556 80, km 2,605 50, km 2,636 15, km, 2,679 00, km 2,705 25, km 2,743 00, km
2,833 45, km 2,883 75.
Všechny MK mají živičný povrch – je navrženo odfrézování na nezbytnou délku a
položení nové
obrusné vrstvy. Styková spára se stávajícím povrchem bude vyplněna pružným bitumenovým
materiálem. Připojení MK na silnici III/36740 budou úrovňová bez přídlažby a nájezdových obrubníků.
V rámci stavby jsou navrženy úpravy křižovatkových oblouků, které zmenší rozsah zpevněných ploch
a přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu. Nadbytečné zpevněné plochy (za novými obrubníky) budou
rekultivovány a nahrazeny zatravněnými plochami.
Plocha u hospody:
Hostinec se nachází v prostoru křižovatky silnice III/36740 a MK (směr ke kamenolomu). Zpevněný
živičný povrch bude usměrněním křižovatky zmenšen a část plochy před vlastním objektem hostince
bude zadlážděna betonovou zámkovou dlažbou. Od živičného povrchu MK bude plocha před
hostincem oddělena vyvýšenou silniční obrubou silnice ABO 2-15 s převýšením 120 mm. Na plochu
bude umožněn nájezd a výjezd z důvodu zásobování hostince.
Navržená skladba





betonová zámková dlažba
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm
stávající živičný povrch

80mm
40mm

Úprava prostoru před kostelem:
Nástupní plochu lze rozdělit na dvě části:
 První, symetrická část vzhledem k podélné ose kostela, bude tvořena žulovou mozaikou 40x40
mm a od případného pojezdu bude oddělena dělícími žulovými sloupky výšky 700-900 mm (bude
upřesněno architektem). Pěší část plochy bude dotažena až k bočním schodištím.
 Druhá část bude tvarově formulovat křižovatku, Povrch je tvořen žulovými kostkami 100/100 mm
a od vozovky bude fyzicky oddělena sklopeným žulovým obrubníkem s převýšením cca 100 mm.
V místě nástupu na plochu bude sklopený obrubník snížen s převýšením do 20 mm. Podél
obrubníku je navržena betonová předlažba ABK 20 - 25.
Navržená skladby zpevněné plochy:





Žulová mozaika 40/40
40mm
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm
40mm
vyrovnávací podkladní beton
110mm
stávající zpevněná plocha po odfrézování živice v tl. cca 70 mm






Žulová kostka 100/100
100mm
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm
40mm
vyrovnávací podkladní beton
60mm
stávající zpevněná plocha po odfrézování živice v tl. cca – 100 mm

SO 104 - Parkovací pruhy
Poblíž základní školy bude využito dostatečné šířky stávající zpevněné plocha a jsou zde navrženy
dva parkovací pruhy délky 14,00 a 15,00 m, což umožní stání 4-6 osobních aut.
Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené stavebníkem
ke stavebnímu řízení.

II.


Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena na pozemcích: p.č. 1531/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1523/9
ostatní plocha/ostatní komunikace, 1523/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, 192/3 ostatní
plocha/ostatní komunikace, st. 138 zastavěná plocha a nádvoří, st. 137 zastavěná plocha a
nádvoří, 165/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1506/86 ostatní plocha/silnice, 1506/65 ostatní
plocha/jiná plocha, 1506/63 165/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1506/86 ostatní
plocha/silnice, 1506/65 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/63 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/53
ostatní plocha/silnice, 1506/57 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/52 ostatní plocha/silnice, 1506/40
ostatní plocha/silnice, 1506/39 ostatní plocha/silnice, 1506/38 ostatní plocha/silnice, 1506/36
ostatní plocha/silnice, 1506/34 ostatní plocha/silnice, 1506/10 ostatní plocha/jiná plocha, všechny
zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Žlutava, ve vlastnictví stavebníka, dále p.č. 1506/33 ostatní
plocha/silnice, 1523/12 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/61 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/60
ostatní plocha/jiná plocha, 1506/59 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/58 ostatní plocha/jiná plocha,
1506/8 ostatní plocha/jiná plocha, všechny zapsané na LV č. 415 pro k.ú. Žlutava pro vlastníka
Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, potažmo majetkový správce ŘSZK
p.o., IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,
dále p.č. 1506/37 ostatní plocha/silnice, zapsaná na LV č. 1410 pro k.ú. Žlutava, pro vlastníka
Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín,
dále St. 190 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 762 pro k. ú. Žlutava pro vlastníka
Římskokatolickou farnost Napajedla, se sídlem Masarykovo nám. 213, 763 61 Napajedla.



Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v 10/2017
vypracoval: Ing. Jiří Škrabal, IČ: 48476684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, a signoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jiří Škrabal, ČKAIT pod č.
1301231. Případné změny mohou být provedeny pouze se souhlasem speciálního stavebního
úřadu.



Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.



Stavba bude prováděna dodavatelsky.



Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.

 Stavebník je povinen:
o před zahájením prací oznámí stavebník písemně speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby název, sídlo dodavatele a předloží jeho doklad o oprávnění k provádění staveb, změny
v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, vše písemnou
formou.
o před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
o zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
o vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník)
o ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody se této prohlídky
zúčastnit.
o ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
o u stavby prováděné z veřejných rozpočtů, zajistit podle § 152 odst. 4 stavebního zákona,
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a taktéž autorský dozor projektanta nad
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby.


Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zabezpečit ochranu
veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a
civilní ochrany.



Při provádění stavby budou dodržena ustanovení prováděcí vyhlášky a příslušné technické
normy.



Materiál bude při výstavbě skladován na projektem stanovených pozemcích a skládkách.



Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení všech vedení podzemních i
nadzemních sítí a zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi
jednotlivými vedeními a dodržet předpisy pro práci v ochranných pásmech nadzemních i
podzemních vedení.

Ze závazného stanoviska Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, vydaného
pod č.j. OŽP/53268/2017/ZEK, ze dne 25.01.2018:


K užívání dokončené stavby předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě
k využití nebo k odstranění odpadů. Veškerá vytěžená a nevhodná zemina do náspů bude
předána jako odpad oprávněné osobě. K užívání dokončené stavby předloží investor doklady o
předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo odstranění odpadů.



Ochrana dřevin dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude při
realizaci stavby zajištěna dodržením ČSN 83 90 61 – Technologie vegetačních úprav v krajině ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, Zejména ochrana stromů

před mechanickým poškozením (pohmožděním a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození
koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam.


Stavebník (či zhotovitel) si před užitím krajské silnice nebo místní komunikace a silničního
pozemku jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, ke kterým jsou určeny, požádá
v dostatečném časovém předstihu min. 30 dní, o povolení zvláštního užívání silnice či místní
komunikace, příslušný silniční správní úřad.



Stavebník si před zásahem do provozu na pozemní komunikaci požádá DOP o stanovení
přechodné úpravy silničního provozu dle § 77 odst. 1 silničního zákona.



Stavebník si před kolaudací stavby požádá DOP o stanovení místní úpravy silničního provozu trvalého dopravního značení dle § 77 odst. 1 silničního zákona.

 Situace přechodného i trvalého dopravního značení bude vypracována dle § 77 odst. 1 silničního
zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, dále pak podle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy
 Správnost a situace dopravního značení bude zkonzultována před jeho osazením na místě stavby
při kontrolní prohlídce,
 Stanovení trvalého dopravního značení je nedílnou součástí žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu (popř. povolení užívání stavby),
 Nejpozději v den závěrečné kontrolní prohlídky kolaudačního řízení musí být provedena instalace
trvalého dopravního značení, dle stanovení trvalého dopravního značení vydaného DOP
Další podmínky:


Stavebník požádá před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby písemně
nejméně 5 dnů předem o prohlídku stavby.



Stavebník požádá po dokončení díla, v souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona, o kolaudační
souhlas na výše uvedenou stavbu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Žlutava, IČ: 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla
O d ů v o d n ě n í:
Dne 03.01.2018 podal stavebník pod č.j. DOP/457/2018, u zdejšího speciálního stavebního úřadu
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Žlutava - chodník podél silnice III/36740“ umístěné
na pozemcích p.č. 1531/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, 1523/9 ostatní plocha/ostatní
komunikace, 1523/2 ostatní plocha/ostatní komunikace, 192/3 ostatní plocha/ostatní komunikace, st.
138 zastavěná plocha a nádvoří, st. 137 zastavěná plocha a nádvoří, 165/1 ostatní plocha/ostatní
komunikace, 1506/86 ostatní plocha/silnice, 1506/65 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/63 165/1 ostatní
plocha/ostatní komunikace, 1506/86 ostatní plocha/silnice, 1506/65 ostatní plocha/jiná plocha,
1506/63 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/53 ostatní plocha/silnice, 1506/57 ostatní plocha/jiná plocha,
1506/52 ostatní plocha/silnice, 1506/40 ostatní plocha/silnice, 1506/39 ostatní plocha/silnice, 1506/38
ostatní plocha/silnice, 1506/36 ostatní plocha/silnice, 1506/34 ostatní plocha/silnice, 1506/10 ostatní
plocha/jiná plocha, všechny zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Žlutava, ve vlastnictví stavebníka,

dále p.č. 1506/33 ostatní plocha/silnice, 1523/12 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/61 ostatní
plocha/jiná plocha, 1506/60 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/59 ostatní plocha/jiná plocha, 1506/58
ostatní plocha/jiná plocha, 1506/8 ostatní plocha/jiná plocha, všechny zapsané na LV č. 415 pro k.ú.
Žlutava pro vlastníka Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, potažmo
majetkový správce ŘSZK p.o., IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,
dále p.č. 1506/37 ostatní plocha/silnice, zapsaná na LV č. 1410 pro k.ú. Žlutava, pro vlastníka Zlínský
kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín,
dále St. 190 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 762 pro k. ú. Žlutava pro vlastníka
Římskokatolickou farnost Napajedla, se sídlem Masarykovo nám. 213, 763 61 Napajedla.
K této stavbě bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem předloženo:
 2x paré projektové dokumentace kterou v 10/2017 vypracoval: Ing. Jiří Škrabal, IČ: 48476684, se
sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, a signoval autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby Ing. Jiří Škrabal, ČKAIT pod č. 1301231,
 Osvědčení o autorizaci pro Ing. Jiřího Škrabala, vydané ČKAIT pod č. 1301622, pro dopravní
stavby,
 Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) vydal Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, Masarykovo nám. 89, 763
61 Napajedla, dne 11.12.2017, pod č.j. SÚ/2017/6067/M,
 Smlouva o právu provést stavbu mezi panem Miroslavem Čablou, bytem Žlutava 1, 763 61
Žlutava a Obcí Žlutava, IČ: 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla, ze dne
04.02.2018,
 Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/1287/17, mezi Zlínským krajem, IČ:
70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín potažmo ŘSZK p.o. IČ: 70934860, se sídlem
K Majáku 5001, 761 23 Zlín a Obcí Žlutava, IČ: 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61
Napajedla, ze dne 24.01.2018,
 Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi
ĆR-ÚZSVM a Obcí Žlutava IČ: 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla, ze dne
02.01.2018,
 Smlouva o právu provést stavbu mezi Římskokatolickou farností Napajedla a Obcí Žlutava, IČ:
00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla, ze dne 19.02.2018,
 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice
odborem životního prostředí dne 25.01.2018, pod č. j. OŽP/53268/2017/ZEK,
 Vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru
Zlín, dopravního inspektorátu Zlín, ze dne 20.12.2017, pod č. j. KRPZ-125174-1/ČJ-2017-150506,
 Závazné stanovisko ČR Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, ze dne 17.07.2015,
pod č. j. 58115/2015-8201-OÚZ-BR,
 Vyjádření Moravské vodárenské, a. s. ze dne 04.12.2017, č. 028284/2017/PT,
 Vyjádření CETIN, a. s., ze dne 28.11.2017, vydané pod č. j. 780083/17,
 Vyjádření E.ON Česká republika, a. s. ze dne 11.12.2017, pod č. j. H18502 - 16219768,
 Souhlas E.ON Česká republika, a. s. ze dne 11.12.2017 pod č. j. L4570 – 16221733,
 Vyjádření Gridservices, s.r.o., ze dne 20.12.2017, pod zn č. 5001629888,
 Vyjádření České Radiokomunikace, a.s. ze dne 03.12.2017, pod zn. UPTS/OS/183135/2017,
 Vyjádření T - Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.11.2017, vydané pod zn. E41349/17,
 Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 28.11.2017, pod zn. MW0000é7348663211,
 Vyjádření ČD- Telematika a.s., ze dne 04.12.2017, pod č.j. 1201718647.
Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vypraveno dne 09.02.2018, pod č.j. DOP/457/2018/SOK.
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 stavebního řízení formou veřejné vyhlášky.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, upustil
v rámci uvedeného řízení od ústního jednání a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou
své námitky uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Ve
stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány státní správy.

DOP MěÚ Otrokovice, jako speciální stavební úřad pro dopravní stavby, v provedeném stavebním
řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím
uskutečněním (ani užíváním) nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky stanovené prováděcí vyhláškou. Speciální
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska
dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.
V průběhu řízení nebyly podány námitky účastníků řízení.
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle ust. § 109 stavebního zákona takto:
 stavebník: Obec Žlutava, IČ: 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla,
 vlastníci pozemků, na nichž je stavba provedena, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř.
T.Bati 21, 761 90 Zlín, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČ: 70934860, se sídlem K majáku
5001, 761 23 Zlín, ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, pan Miroslav Čabla, bytem
Žlutava 1, 763 61 Žlutava, Římskokatolická farnost Napajedla, IČ: 48471755, se sídlem
Masarykovo nám. 213, 763 61 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. st.
49, st. 50/1, 51/1, 51/2, 1523/24, 1523/1, 1506/9, 1523/3, 1506/41, 1506/42, 1506/50, 1506/49,
1506/16, 1506/15, 1506/14, st. 24, st. 22, st. 20/2, st. 20/1, st. 17/1, st. 17/2, st. 14, st. 12. St.
10/1, st. 8, st. 6, st. 3, st. 165/3, 1506/35, st. 239, st. 234, 1523/23, st. 128/2, st. 128/1, st. 126/2,
st. 126/1, st. 124, st. 122, st. 118, st. 256/1, st. 113, st. 111, všechny v k.ú. Žlutava,
 dále jednotliví vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí veřejné technické infrastruktury a
další dotčené osoby: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČ: 70934860, se sídlem K majáku
5001, 761 23 Zlín, 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; GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1,
602 00 Brno,
Poučení účastníků řízení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno, dle ust. § 81 správního řádu, podat odvolání nejpozději do 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního, oddělení
silničního hospodářství. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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 na
jeho náklady Městský úřad Otrokovice. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližší pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu
a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem
je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení
považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této
desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického

převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na
poště.
Speciální stavební úřad po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním právním předpisem bylo
připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením řízení o povolení stavby,
nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

OTISK
KULATÉHO
ÚŘEDNÍHO
RAZÍTKA

Ing. Karel SOKOL
referent
(opatřeno elektronickým podpisem)

Vydání povolení podléhá ve smyslu zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle Sazebníku správních poplatků položky č. 18 odst. 1 písm. f), správnímu poplatku ve
výši 10.000,- Kč. Poplatek byl uhrazen na příslušný účet dne 27.06.2018.
Přílohy : - ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí
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
Obecní úřad Žlutava, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla, doručeno prostřednictvím DS Obce
Žlutava
Doručí se:
Obec Žlutava, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla., datovou schránkou
Zlínský kraj, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, datovou schránkou
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, datovou schránkou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 – Nové Město, datovou schránkou
Miroslav Čabla, bytem Žlutava 1, 763 61 Žlutava,
Římskokatolická farnost Napajedla, se sídlem Masarykovo nám. 213, 763 61 Napajedla,
Dotčené orgány a dotčené orgány státní správy:
Hasičský záchranný sbor ZK, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, datovou schránkou
PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Zlín, se sídlem nám. TGM 3218, 760 01 Zlín,
datovou schránkou
OŽP MěÚ Otrokovice
OŠK MěÚ Otrokovice
Dotčení správci sítí a tech. infrastruktury:
GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, datovou schránkou
Moravská vodárenská, a. s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, datovou schránkou
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov;
datovou schránkou
E. ON česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice, datovou
schránkou
DOP MěÚ Otrokovice – do spisu

