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OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
veřejnou vyhláškou
Dne 19.01.2021 podal žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci
56, 145 05 Praha 4, jednající prostřednictvím: Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760
01 (dále jen stavebník) zastoupený na základě plné moci: DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., IČ:
46347488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen zástupce stavebníka), u zdejšího
speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení. Předmět žádosti má název:
„D 55 5506 Napajedla - Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty“
a to stavební objekty:
SO 131 – Přeložka polní cesty v km 0,9
SO 139 – Stezka pro chodce a cyklisty km 0,4 – 0,7
SO 146 – Sjezd k dešťové usazovací nádrži v km 0,7
SO 257.1 – Opěrná zeď u sloupu VVN podél SO 139
SO 303 – Odvodnění příkopu podél SO 131
(dále jen „stavba“)
umístěné na pozemcích:
SO 131 – Přeložka polní cesty v km 0,9: p.č. 6600/3 ostatní plocha, 6600/6 orná půda, 6600/43 orná
půda, 6600/44 orná půda, 6600/45 orná půda, 6600/69 orná půda, 6600/70 orná půda, 6600/71 orná
půda, 6600/72 orná půda, 6600/73 orná půda, 6600/74 orná půda, 6600/75 orná půda, 6600/76 orná
půda, 6600/78 orná půda, 6600/79 orná půda, 6617 orná půda, 6621 orná půda, 6622 orná půda,
6623 orná půda, 6624 orná půda, 6628/1 orná půda, 6684/6 ostatní plocha, 7529 ostatní plocha,
všechny v k.ú. Napajedla,
SO 139 – Stezka pro chodce a cyklisty km 0,4 – 0,7: p.č. st. 3058 zastavěná plocha a nádvoří,
7712/2 trvalý travní porost, 7712/3 trvalý travní porost, 7712/4 trvalý travní porost, 7712/5 trvalý travní
porost, 7712/6 trvalý travní porost, 7712/7 trvalý travní porost, 7712/8 trvalý travní porost, 7712/9
trvalý travní porost, 7712/10 trvalý travní porost, 7712/11 trvalý travní porost, 7712/12 trvalý travní
porost, 7712/13 trvalý travní porost, 7712/14 trvalý travní porost, 7712/15 trvalý travní porost, 7712/16
trvalý travní porost, 7712/17 trvalý travní porost, 7712/18 trvalý travní porost, 7712/19 trvalý travní
porost, 7712/20 trvalý travní porost, 7712/21 trvalý travní porost, 7712/22 vodní plocha, 7712/23
ostatní plocha, 7712/24 ostatní plocha, 7712/25 ostatní plocha, 7712/26 ostatní plocha, 7712/27
ostatní plocha, 7712/28 ostatní plocha, 7712/29 ostatní plocha, 7712/80 ostatní plocha, 7712/81 trvalý
travní porost, 7712/82 ostatní plocha, 7712/84 ostatní plocha, všechny v k.ú. Napajedla,
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SO 146 – Sjezd k dešťové usazovací nádrži v km 0,7: p.č. st. 3058 zastavěná plocha a nádvoří,
6738/152 trvalý travní porost, 6738/153 trvalý travní porost, 6738/154 trvalý travní porost, 7712/2
trvalý travní porost, 7712/3 trvalý travní porost, 7712/4 trvalý travní porost, 7712/5 trvalý travní porost,
všechny v k.ú. Napajedla,
SO 257.1 – Opěrná zeď u sloupu VVN podél SO 139: p.č. 7712/5 trvalý travní porost, v k.ú.
Napajedla,
SO 303 – Odvodnění příkopu podél SO 131: p.č. 6447/9 vodní plocha, 6684/6 ostatní plocha, obě
v k.ú. Napajedla,
Druh a účel stavby:
Jedná se o související objekty stavby D 55 5506 Napajedla – Babice, mostu SO 201, který převádí
dálnici D 55 přes řeku Moravu. Řízení se týká těchto stavebních objektů:
SO 131 – Přeložka polní cesty v km 0,9:
Přeložka polní cesty připojuje polní cestu podél pravého břehu řeky Moravy na stávající silnici I/55.
Objekt se skládá ze 2 větví, větev 1 propojuje sjezd ze stávající silnice I/55 (provozní stan. cca km
54,676) s pravobřežní komunikací a pozemky mezi tělesy stávající silnice I/55 a SO 101.1, větev 2
zahrnuje zpevněnou část pravobřežní komunikace pod mostem SO 201.
Začátek úpravy větve 1 je v km 0,000, větev je ukončena napojením na stávající terén v km 0,254.
Předpokládaná délka větve 1 je 254.00 m.
Začátek úpravy větve 2 je v km 0,000 na pravém břehu řeky Moravy, větev je ukončena napojením
opět na stávající terén břehu v km 0,085. Předpokládaná délka větve 2 je 85.00 m.
Polní cesta SO 131 bude budována až v okamžiku, kdy bude rozebrán sjezd SO 147, tj. v době, kdy
budou probíhat práce na napojení navazujícího úseku dálnice D55 ve stavbě 5506.1, I. etapa km
0,980 – 2,655.
Trasy obou větví 1 jsou navrženy v kategorii P 4,5/30.
Nezpevněná krajnice
Jízdní pruhy
Průjezdná (volná) šířka

2 x 0,50 m
1 x 3,50 m
4,50 m

=
=

1,00 m
3,50 m

SO 139 – Stezka pro chodce a cyklisty km 0,4 – 0,7:
Objekt řeší vedení pěšího a cyklistického provozu ve směru ze stávající stezky vedené po levobřežní
hrázi řeky Moravy do severní okrajové části Napajedel a ve směru do Otrokovic (SO 139, větev 1).
Součástí objektu je i výšková úprava části stávající stezky na levobřežní hrázi pokračující od ZÚ nové
stezky ve směru pod most SO 201 v úseku úpravy hráze za účelem zvětšení průtočného profilu řeky
Moravy pod mostem (SO 139, větev 2).
Nová stezka SO 139, větev 1 je vedena podél odvodňovacího příkopu do řeky Moravy (SO 308 ve
stavbě otrokovického obchvatu) v koruně jeho levého břehu/hráze. Bude sloužit nejen jako smíšená
stezka pro pěší a cyklisty a také jako příjezd k dešťové usazovací nádrži (DUN) SO 364.
Začátek úpravy větve 1 je v km -0,016, stezka je ukončena v km 0,381 napojením na obslužnou
komunikaci SO 158 vybudovanou v rámci stavby otrokovického obchvatu. Celková délka této části
stezky je 338 m.
Část stezky v koruně hráze upravované pouze výškově pod mostem SO 201, SO 139, větev 2, své
stávající směrové řešení nemění. Délka této úpravy je cca 75 m.
Součástí objektu je částečná úprava zemní tělesa levého břehu příkopu SO 308 včetně
geotechnických opatření zajišťujících stabilitu zemního tělesa komunikace, ohumusování, vozovka
a opěrné zdi.
Větev 1 je jak v úseku ZÚ – km cca 0,050, kde slouží pouze jako stezka pro pěší a cyklisty, tak
i v úseku km cca 0,050 – KÚ, kde bude navíc umožněn pojezd vozidel pro údržbu DUN, navržena
v jednotné šířce zpevnění 3,50 m v kategorii P 4/20.
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Jízdní pruhy
Nezpevněná krajnice
Průjezdná (volná) šířka

1 x 3,50 m = 3,50 m
2 x 0,25 m = 0,50 m
4,00 m

Šířka větve 2 je 2,50 m. Na začátku a na konci navazuje na stezku ve stávajících šířkách.
Šířka obou větví je navržena v celé trase konstantní bez rozšíření.
SO 146 – Sjezd k dešťové usazovací nádrži v km 0,7:
Objekt řeší služební sjezd k dešťové usazovací nádrži DUN (SO 364) a retenční nádrži RN (SO 365).
Parametry návrhových prvků sjezdů odpovídají požadavkům výkresů opakovaných řešení ŘSD R33.
Příjezd k DUN a RN je navržen odbočením z komunikace SO 139 vedené po hrázi odvodňovacího
příkopu do řeky Moravy, který bude realizován ve stavbě D55 Otrokovice, obchvat JV (SO 308).
Celková délka sjezdu činí cca 50 m.
Součástí objektu je vybudování plochy, pod kterou bude osazena podzemní DUN (SO 364) a RN
(SO 365). Plocha je přimknuta k opěře a prodlouženému křídlu mostu SO 201. V místě, kde
příjezdová komunikace překračuje odvodňovací příkop, je navržen rámový propustek o rozměrech
2,0 m x 1,0 m. Součástí objektu je dále zemní těleso včetně geotechnických opatření zajišťujících
stabilitu zemního tělesa komunikace, ohumusování a vozovka.
Šířkové uspořádání příjezdové komunikace k DUN a RN:
šířka zpevnění (základní)
3,50 m
nezpevněná krajnice
2 x 0,25 m
šířka celkem
4,00 m
SO 257.1 – Opěrná zeď u sloupu VVN podél SO 139:
Konstrukce je tvořena opěrnou zdí z monolitického železobetonu. Zeď se skládá ze základu, dříku a
římsy. Zeď je založena plošně. Zeď je tvaru U a na bocích sleduje svah násypu tělesa, který zajišťuje.
Je to násyp cyklostezky.
Na římse zídky 1 je mostní zábradlí se svislou výplní vzhledem k umístění vedle cyklostezky.
Rub zdi je odvodněn drenáží vyvedenou před líc zdi. Odvodnění povrchu násypu u zdi za římsou řeší
povrch cyklostezky skloněný na druhou stranu do příkopu.
Terén před zdí kolem sloupu je vyspádovaný k patě násypu a je zpevněn kamennou dlažbou do
betonu na šířku 0,65m od líce zdi.
SO 303 – Odvodnění příkopu podél SO 131
Vozovka sjezdu (SO 147) je příčným sklonem odvodněna v celém úseku do podélných odvodňovacích
zařízení (monolitické rigoly) a přes uliční vpusti do středové dešťové kanalizace SO 301.1
a kanalizace v SO 147, v úsecích mimo dálniční těleso stéká volně přes nezpevněnou krajnicí na
svahy zemního tělesa. Kanalizace SO 147 je vyústěna do norné stěny v příkopu podél tohoto sjezdu,
který je pod nornou stěnou zaústěn přes horskou vpust do kanalizace SO 303, která ústí do řeky
Moravy.
Kanalizace SO 303 odvádí dešťové vody horskou vpustí a je vyústěna vyústním objektem do
stávajícího svahu řeky Moravy. Je navržena z betonových trub DN 300, celkové délky 20,30m. Potrubí
bude betonové DN 300.
Horská vpust je celoprefabrikovaná, se šikmou vtokovou mříží, vnitřních rozměrů min, 1200x600mm,
materiál betonových dílců C30/37 XF4, s použitím rektifikačních rámečků, plastová mříž pro zatížení
min. B 125.
Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené ke
stavebnímu řízení.
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K žádosti bylo přiloženo:
 Plná moc k jednání od stavebníka pro zástupce stavebníka ze dne 06.08.2018,
 2x paré projektové dokumentace vypracovaná Dopravoprojektem Brno a.s. a signovaná
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby: Ing. Radovan Šmíd, ČKAIT pod č. 1005087,
 Rozhodnutí č. 40/2020 o změně územního rozhodnutí, vydané Městským úřadem Otrokovice,
odborem stavební úřad, dne 15.07.2020, pod č.j. SÚ/30031/2020/TKA, v právní moci dnem
20.08.2020,
 Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí vydané Ministerstvem
životního prostředí dne 24.11.2005, pod č.j. 4899d/ENV/710/05,
 Souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu vydané Ministerstvem životního prostředí dne
02.12.2016, pod č. j. 57910/ENV/16,
 Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru vydané Ministerstvem životního prostředí
dne 26.06.2020, pod č. j. MZP/2020/710/2381,
 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané KÚ Zlínského kraje,
odborem stavebního řádu a životního prostředí, ze dne 29.09.2020, pod č.j. KUZL 60108/2020,
 Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný KÚ Zlínského kraje, Odborem dopravy a silničního
hospodářství, dne 10.12.2020, pod č.j. KUZL 65299/2020,
 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice
odborem životního prostředí dne 02.12.2020, pod č. j. OŽP/39880/2020/MIA,
 Koordinované závazné stanovisko – změna, dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ
Otrokovice, odborem životního prostředí dne 09.12.2020, pod č. j. OŽP/52526/2020/HUB,
 Vyjádření správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., ze dne 25.11.2020, pod značkou PM 37807/2020/5203/Fi,
 Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydané Ministerstvem životního prostředí
dne 10.10.2008, pod č.j. 570/1809/1832/08 - My,
 Změna souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydané Ministerstvem životního
prostředí dne 16.12.2019, pod č.j. MZP/2019/570/1443,
 Stanovisko pro stavební povolení, vydané Ministerstvem životního prostředí dne 12.10.2020, pod
č.j. MZP/2020/570/1500,
 Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne
24.09.2020, pod č.j. SBS 34972/2020/OBÚ-01/1,
 Souhlasné závazné stanovisko KHS Zlínského kraje, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01
Zlín, ze dne 13.10.2020, pod č.j. KHSZL 23797/2020,
 Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno v.v.i. ze dne 08.09.2020, pod č.j.
ARUB/5184/2020/M,
 Závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství,
ze dne 11.10.2019, vydané pod č. j. KUZL 63247/2019,
 Závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství,
ze dne 09.12.2019, vydané pod č. j. KUZL 62063/2019,
 Stanovisko ŘSD ČR, Správa Zlín ze dne 11.12.2020, pod zn. SZ/5522/Va/2020-UV,
 Vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby
dopravní policie, ze dne 08.10.2020, pod č. j. KRPZ-46975-33/ČJ-2017-1500DP,
 Vyjádření HZS Zlínského kraje, krajského ředitelství Zlín, ze dne 09.10.2020, pod č.j. HSZL - 4423
- 2/SPD - 2020,
 Stanovisko Města Napajedla ze dne 05.10.2020, pod zn. 4558/2020/MěÚ-2,
 Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy E.ON Česká republika, a. s. ze dne 06.06.2019, pod č. j. L4570 - 16330408,
 Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 02.12.2020, pod zn. 5002253281,
 Vyjádření CRA a.s. ze dne 26.05.2020, pod zn. UPTS/OS/247137/2020,
 Vyjádření CETIN, a. s., ze dne 23.11.2020, vydané pod č. j. 829980/20,
 Vyjádření Moravské vodárenské, a. s. ze dne 15.09.2020, pod č. 032516/2020/PT,
 Vyjádření Služby města Napajedla p.o., ze dne 23.10.2020,
 Vyjádření Vodafone ČR,a.s. ze dne 02.06.2020, pod zn. 200526-1149175185,
 Vyjádření T – Mobile Czech Republic a.s. ze dne 01.04.2020, vydané pod zn. E14481/20,
 Vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 28.05.2020,
 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.11:2020,
 Vyjádření ICT Services, a.s. ze dne 01.04.2020,
 Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 12.03.2020,
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 Vyjádření NTV cable s.r.o. ze dne 07.07.2020,
 Vyjádření Internext 2000, s. r. o. ze dne 16.06.2020, pod č. j. ZLN/2020/123,
 Vyjádření TC Servis, s.r.o., ze dne 02.06.2020, vydané pod zn. 31200049,
 Vyjádření Zlín Net, a.s., ze dne 02.06.2020, vydané pod zn. Vyj. 211/20,
 Vyjádření SITEL, spol. s r.o., ze dne 01.04.2020,
 Vyjádření SŽDC s.o. ze dne 30.01.2018,
Dnem podání žádosti bylo stavební řízení veřejnou vyhláškou zahájeno.
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, v platném znění (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), v souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
oznamuje zahájení stavebního řízení
veřejnou vyhláškou
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, dotčeným orgánům a 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.
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
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.
Poučení: Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři č. 405 DOP MěÚ Otrokovice ve lhůtě shora
uvedené (úřední dny: Po. 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00; St. 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.). Nechá-li se
některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
K případným námitkám, závazným stanoviskům, popřípadě důkazům, které byly nebo mohly být
uplatněny v územním řízení, nebude přihlédnuto.
Po posouzení podané žádosti v souladu s ust. § 109 zák. č. 183/2006 Sb. byl stanoven tento okruh
účastníků řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s odkazem na ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05
Praha,
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dle ust. § 27 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
o Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno,
o Město Napajedla, IČ: 00284220, se sídlem Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
o Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
o JUDr. Vladislav Beneš, bytem Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4 – Michle,
o Jaroslav Bronec, bytem nám. Emy Destinové 50, 378 02 Stráž nad Nežárkou
o MUDr. Lidmila Kůstová, Milady Horákové 323/12, 602 00 Brno,
o Mgr. Libor Marek, Havanská 809/8, 170 00 Praha 7,
o MUDr. Ladislav Mesenský, bytem 37 Sunplains Cres, M9C-1M, Etobicoke, Toronto, Kanada,
o Plemenářské služby a.s., IČ: 46979964, se sídlem U Farmy 275, 765 02 Otrokovice –
Kvítkovice,
o SYGNUM, s.r.o., IČ: 26889641, se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice,
o MUDr. Michala Lederer, Bgm. Lederer – Weg 2, 852 44, Rӧhrmoos, SRN
o MUDr. Tomáš Prokeš, bytem Rybniční 143/14, Nedvězí, 779 00 Olomouc
o Ing. Vladimír Prokeš, Teyschlova 1086/13, 635 00 Brno – Bystrc,
o Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
o Ing. Jarmila Foralová, DiS, bytem Masarykovo nám. 222, 763 61 Napajedla,
o JUDr. Radek Foral, bytem Masarykovo nám. 222, 763 61 Napajedla,
o INDWELL INDUSTRY, s.r.o., IČ: 26301181, se sídlem Polní 499/29, 664 44 Ořechov,
o ak.mal. Renata Rozsívalová, bytem Pod Havránkou 616/28, 171 00 Praha 7,
o Jitka Novotná, bytem Radiomechaniků 1524, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
o Jan Laciga, bytem Bří.Mrštíků 259, 765 02 Otrokovice – Kvítkovice,
o Františka Frolíšková, bytem Masarykovo nám. 227, 763 61 Napajedla,
o Marta Sedláčková, bytem Boženy Benešové 1271, 763 61 Napajedla,
o Alena Poláchová, bytem Vítězná 1216/25b, 784 01 Litovel,
o Karel Zavadil, bytem Husova 1306, 763 61 Napajedla,
o Antonín Čech, nedostatečně identifikovaný spoluvlastník pozemku p.č.6621 v k.ú. Napajedla
veřejnou vyhláškou (v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona)
o Vlasta Čechová, nedostatečně identifikovaný spoluvlastník pozemku p.č.6621 v k.ú.
Napajedla veřejnou vyhláškou (v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona)
o Věra Komínová, bytem Masarykovo nám. 71, 763 61 Napajedla,
o Blažena Kwaczková, bytem Polní 539, 739 91 Jablunkov,
o Ing. Soňa Blahová, bytem Pplk.Vladimíra Štěrby 1235, 686 05 Uh.Hradiště – Mařatice,
 obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Město Napajedla, IČ: 00284220, se sídlem
Masarykovo nám. 89, 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.
1200/6, 1200/1, 1200/183, 1417/1, 6472/14, 7212/82, 6449/13, 6738/155, 6738/156, 6738/157,
6738/158, 6738/159, 6738/160, 6738/161, 6738/162, 6738/163, 6738/164, 6738/165, 6738/166,
6738/167, 6738/168, 6738/169, 6738/170, 6738/171, 6738/172, 7712/80, 6447/9, všechny v k.ú.
Napajedla - veřejnou vyhláškou,
 dále jednotliví vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí veřejné technické infrastruktury a
další dotčené osoby:
o E.ON. Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice;
o GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno;

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel SOKOL
referent
(opatřeno elektronickým podpisem)
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Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K
námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Způsob doručování podle § 2 odst. 5 liniového zákona: Jelikož se jedná o řízení vedené podle
stavebního zákona a současně o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se
doručuje podle stavebního zákona (§112 stavebního zákona). Veškeré ostatní písemnosti v tomto
řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou v rámci tohoto řízení veškeré následující
písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou
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. správního řádu s odkazem na ust. § 144 odst. 1. a 2. správního
řádu:
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, datovou schránkou
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Účastníci řízení:
zástupce stavebníka: DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
datovou schránkou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, jednající prostřednictvím:
Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01, datovou schránkou
Město Napajedla, se sídlem Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla, datovou schránkou
Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, datovou schránkou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, datovou schránkou
JUDr. Vladislav Beneš, bytem Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4 – Michle,
Jaroslav Bronec, bytem nám. Emy Destinové 50, 378 02 Stráž nad Nežárkou
MUDr. Lidmila Kůstová, Milady Horákové 323/12, 602 00 Brno,
Mgr. Libor Marek, Havanská 809/8, 170 00 Praha 7,
MUDr. Ladislav Mesenský, bytem 37 Sunplains Cres, M9C-1M, Etobicoke, Toronto, Kanada,
Plemenářské služby a.s., se sídlem U Farmy 275, 765 02 Otrokovice – Kvítkovice, datovou schránkou
SYGNUM, s.r.o., se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, datovou schránkou
MUDr. Michala Lederer, Bgm. Lederer – Weg 2, 852 44, Rӧhrmoos, SRN
MUDr. Tomáš Prokeš, bytem Rybniční 143/14, Nedvězí, 779 00 Olomouc
Ing. Vladimír Prokeš, Teyschlova 1086/13, 635 00 Brno – Bystrc,
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, datovou schránkou
Ing. Jarmila Foralová, DiS, bytem Masarykovo nám. 222, 763 61 Napajedla,
JUDr. Radek Foral, bytem Masarykovo nám. 222, 763 61 Napajedla,
INDWELL INDUSTRY, s.r.o., se sídlem Polní 499/29, 664 44 Ořechov, datovou schránkou
ak.mal. Renata Rozsívalová, bytem Pod Havránkou 616/28, 171 00 Praha 7,
Jitka Novotná, bytem Radiomechaniků 1524, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
Jan Laciga, bytem Bří.Mrštíků 259, 765 02 Otrokovice – Kvítkovice,
Františka Frolíšková, bytem Masarykovo nám. 227, 763 61 Napajedla,
Marta Sedláčková, bytem Boženy Benešové 1271, 763 61 Napajedla,
Alena Poláchová, bytem Vítězná 1216/25b, 784 01 Litovel,
Karel Zavadil, bytem Husova 1306, 763 61 Napajedla,
Antonín Čech, nedostatečně identifikovaný spoluvlastník pozemku p.č.6621 v k.ú. Napajedla veřejnou
vyhláškou (v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona)
Vlasta Čechová, nedostatečně identifikovaný spoluvlastník pozemku p.č.6621 v k.ú. Napajedla
veřejnou vyhláškou (v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona)
Věra Komínová, bytem Masarykovo nám. 71, 763 61 Napajedla,
Blažena Kwaczková, bytem Polní 539, 739 91 Jablunkov,
Ing. Soňa Blahová, bytem Pplk.Vladimíra Štěrby 1235, 686 05 Uh.Hradiště - Mařatice,
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno: tj. vlastníci pozemků p. č. 1200/6, 1200/1, 1200/183, 1417/1, 6472/14, 7212/82,
6449/13, 6738/155, 6738/156, 6738/157, 6738/158, 6738/159, 6738/160, 6738/161, 6738/162,
6738/163, 6738/164, 6738/165, 6738/166, 6738/167, 6738/168, 6738/169, 6738/170, 6738/171,
6738/172, 7712/80, 6447/9, všechny v k.ú. Napajedla - veřejnou vyhláškou,
Vlastníci technické infrastruktury:
E.ON Servisní, s.r.o., se sídlem F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, datovou schránkou
RWE Distribuční služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno; datovou schránkou
Dotčené orgány:
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

PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Zlín, se sídlem nám. TGM 3218, 760 01 Zlín,
datovou schránkou
OŽP MěÚ Otrokovice
DOP MěÚ Otrokovice - do spisu
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