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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4-Nusle

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a §
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.10.2018 podal
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4-Nusle,
kterého zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO 42767377, Masarykovo náměstí 5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
"Sil. I/49 Malenovice - Otrokovice, aktualizace SO 112" příjezd k čerpací stanici
Otrokovice, Kvítkovice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2078/98, 2078/149, 2225/1, 2225/2, 2225/3, 2225/4 v
katastrálním území Malenovice u Zlína, parc. č. 1045/92, 1045/165, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1701/4,
1701/7 v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic.
Stavba obsahuje:
Stavbu veřejně přístupné účelové komunikace dvoupruhové, s šířkou jízdních pruhů 3,85m, v délce
cca 91m, s živičným povrchem, na konstrukčních vrstvách z kameniva, do betonových obrubníků,
odvodněné podélným a jednostranným příčným spádem do uličních vpustí a silniční kanalizací do
stávající kanalizační šachty. Ochrana vedení horkovodu pod vozovkou bude provedena uložením
betonových silničních panelů. Dopravně je komunikace napojena na stávající účelové komunikace
přilehlých čerpacích stanic.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval ing. Zdeněk Legerský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a vybraného dodavatele
stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby k provedení závěrečné kontrolní
prohlídky stavby a požádá o kolaudační souhlas se všemi náležitostmi.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem .
6. Část pozemku p.č. 1045/165 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic ve vlastnictví LAPP Czech Republic s.r.o.,
dotčená dočasným záborem stavby, bude po ukončení prací uvedena do předchozího stavu a
navrácena zpět vlastníkovi.
7. Při provádění prací předmětné stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k poruše
horkovodu ve vlastnictví Teplárny Otrokovice a.s., ze kterého je napojena výměníková stanice LAPP
Czech Republic s.r.o..
8. Stavebník, či dodavatel stavby bude v plném rozsahu respektovat závazná stanoviska k výše uvedené
stavbě, stejně jako požadavky dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4-Nusle
METRO Properties ČR s.r.o., Jeremiášova 1249, Stodůlky, 155 00 Praha 515
ALEUTA a.s., Na Jarově 2424, 130 00 Praha 3-Žižkov
LAPP Czech Republic s.r.o., Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Pavel Gregůrek, nar. 19.10.1961, Na Honech II 4907, 760 05 Zlín 5
Milena Gregůrková, nar. 5.7.1960, Na Honech II 4907, 760 05 Zlín 5

Odůvodnění:
Dne 16.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Obecný stavební úřad vydal k uvedené stavbě územní
rozhodnutí o umístění stavby, v právní moci.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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Vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, není-li stavebníkem.
Vlastník stavby na pozemku na němž má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku, nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva navrhovanou stavbou přímo
dotčena. Vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, může-li být jeho právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto pozemku, nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jeho práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Osoba, o které tak stanoví
zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
LAPP Czech republic S.R.O. : požadavky účastníka řízení jsou zahrnuty do podmínek stavebního
povolení pod čísly 6) a 7)
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Lubomír Kotásek
stavební technik
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
stavebník (dodejky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IDDS: 953zkzj
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
účastníci (dodejky):
METRO Properties ČR s.r.o., IDDS: tpymfzx
sídlo: Jeremiášova č.p. 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 515
ALEUTA a.s., IDDS: m6acqak
sídlo: Na Jarově č.p. 2424/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
LAPP Czech Republic s.r.o., IDDS: fve5qug
sídlo: Bartošova č.p. 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Pavel Gregůrek, Na Honech II č.p. 4907, 760 05 Zlín 5
Milena Gregůrková, Na Honech II č.p. 4907, 760 05 Zlín 5
město Otrokovice, IDDS: jfrb7zs
sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
Teplárna Otrokovice a.s., IDDS: grp45xw
sídlo: Objízdná č.p. 1777, 765 02 Otrokovice 2
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Stavební úřad Magistrátu města Zlína, nám. Míru č.p. 12, 761 40 Zlín
Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ, nám. Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Městský úřad Otrokovice, Odbor dopravně-správní, IDDS: jfrb7zs
sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
Ostatní:
Městský úřad Otrokovice, s žádostí o vyvěšení na úřední desku, IDDS: jfrb7zs
sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2

