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VEŘEJN Á VYHL ÁŠK A
ROZHODNUTÍ č. 508
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP
nebo také speciální stavební úřad), jako příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č.
500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální
stavební úřad podle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK), a podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j
odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 10.12.2020 žádost, kterou podal
stavebník: obec Spytihněv, IČ 002 844 91, se sídlem Spytihněv 359, PSČ 763 64, zastoupený na
základě plné moci Lukášem Možíšem, Vážany 191, PSČ 687 37 Polešovice, o vydání společného
povolení pro stavbu:

SPYTIHNĚV – REKONSTRUKCE ULICE NOVÁ,
Stavební objekty:
SO 101 – zpevněné plochy,
na pozemcích parc. č.:
217 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
294 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
9/5 – ostatní plocha/silnice,
9/27 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
v katastrálním území Spytihněv.
DOP předložený stavební záměr na uvedených pozemcích přezkoumal v rozsahu ust. § 94j až 94p
stavebního zákona a v souladu s ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebného řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává
s p o l e č n é

p o v o l e n í

na stavbu:

SPYTIHNĚV – REKONSTRUKCE ULICE NOVÁ,
SO 101 – zpevněné plochy
na pozemcích parc.č.:
217 – ostatní plocha/ostatní komunikace,

294 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
9/5 – ostatní plocha/silnice,
9/27 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
v katastrálním území Spytihněv (dále jen stavba).

Stavba obsahuje:
SO 101 – Zpevněné plochy
Předmětem předložené PD je rekonstrukce místní komunikace ul. Nová v obci Spytihněv. Stavba se
nachází v zastavěném území. Stávající místní komunikace má živičnou a dlážděnou vozovku šířka
cca 4 m. Na místní komunikaci jsou připojeny rodinné domy betonovými nebo dlážděnými sjezdy,
včetně přístupových chodníků ke vstupům do domů. Podél vozovky jsou vybudovány zpevněné plochy
pro parkování vozidel. Nově bude vozovka upravena v délce 232,20 m na jednotnou šířku 4 m. Příčný
sklon bude jednostranný 2%. Bude se jednat o živičnou vozovku odvodněnou do uličních vpustí
připojených do stávající kanalizace. S ohledem na omezený uliční prostor a relativně nízkou intenzitu
pohybu chodců se podél vozovky nenavrhuje chodník. Jsou navrženy dva zpomalovací prahy a
rychlost vozidel bude omezena dopravním značením na 30 km/h. Nové sjezdy k rodinným domům
budou dlážděné šířky 3,0 – 4,0 m. Podél vozovky se vybudují podélná parkovací stání. Ke vstupům do
domů se obnoví dlážděné chodníky.
Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené stavebníkem
ke společnému řízení.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
na pozemcích parc.č.:
217 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
294 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
9/5 – ostatní plocha/silnice,
9/27 – ostatní plocha/ostatní komunikace.
Podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č:
217 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
294 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
9/5 – ostatní plocha/silnice,
9/27 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
v katastrálním území Spytihněv.

2. Stavba bude provedena podle ověřené společné dokumentace, kterou vypracoval
Ing. Rudolf Nečas, IČ 18172466, se sídlem Fügnerovo náb. 5476, 760 01 Zlín, autorizovaný
technik pro dopravní stavby ČKAIT 1300170.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Stavebník navrhne plán kontrolních prohlídek stavby:
- Prohlídka v rámci předání staveniště, vyměření stavby,
- Prohlídky pláně, včetně případného opatření zvýšení únosnosti podloží,
- Prohlídka obrub před pokládkou konstrukčních vrstev,
- Prohlídka po provedení konstrukcí a obrusné vrstvy – dlažby,
- Prohlídka navazujících a vegetačních úprav,
- Kolaudační, závěrečná prohlídka stavby.

5. Vymezení rozsahu staveniště: staveniště bude situováno na pozemcích dotčených
předmětnou stavbou.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob
na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek
je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
9. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
10. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo
stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a dobu provádění stavby.
11. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu:
o termín zahájení stavby,
o název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který
bude stavbu provádět.
12. Při realizaci budou dodrženy podmínky z Koordinovaného závazného stanoviska Městského
úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí vydaného pod č. j. OŽP/15991/2020/BAT
vydaného dne 09.06.2020:
 Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Při závěrečné
prohlídce předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo
k odstranění odpadů.
 Přebytečná zemina bude předána oprávněné osobě.
13. Při realizaci budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS ZK), ze dne 04.05.2020, č. j. KHSZL
09659/2020:


V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti 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, části 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.

14. Stavba bude dokončena do konce roku 2022.

15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
16. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy
zejména následující doklady:
 údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresného místa,
 popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené
projektové dokumentace,
 dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení nebo ověřené projektové dokumentaci),
 dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
 souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů,
 vytyčovací výkres stavby,
 doklady o nakládání s odpady,
 stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen),
 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §
156 stavebního zákona.
17. Fáze výstavby, které stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních
prohlídek stavby: dle plánu kontrolních prohlídek stavby.
18. V průběhu realizace výstavby bude zachována čistota na stavbě a kolem staveniště, zejména
na přilehlých komunikacích a chodnících. Nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek.
19. V případě, že technologické postupy neumožní vjezd k přilehlým nemovitostem, informuje
stavebník prokazatelně dotčené osoby (např. místní tisk, rozhlas plakátovací plochy).
20. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora, po dokončení stavby bude zařízení
staveniště odstraněno.
21. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím
technického vybavení a požárním zařízením.
22. Stavebník si před zásahem do provozu na pozemní komunikaci požádá DOP o stanovení
přechodné úpravy silničního provozu dle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu).
23. Stavebník si před kolaudací stavby požádá DOP o stanovení místní úpravy silničního provozu
- trvalého dopravního značení dle ust. § 77 odst. 1 zákona o silničním provozu. Nejpozději
v den závěrečné kontrolní prohlídky před kolaudací stavby musí být provedena instalace
trvalého dopravního značení, dle stanovení trvalého dopravního značení vydaného DOP.
24. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vlastníků technické infrastruktury pro práce v
ochranných pásmech sítí technické infrastruktury, jejichž podmínky jsou uvedeny v jejich
vyjádřeních. Vzhledem k charakteru stavby, prováděcích prací se jedná o následující:
 vyjádření o existenci zařízení E.ON Distribuce, a. s. ze dne 14.05.2020, pod zn. H18502 26047331,







souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s.,
ze dne 18.05.2020, pod zn. L4570-27014388,
vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 29.04.2020, vydané pod zn. 5002128664,
vyjádření Moravské vodárenské, a.s. ze dne 22.04.2020, vydané pod č. j.
ZL/B/5778/2020-Do,
vyjádření CETIN a.s., ze dne 16.04.2020, pod č. j. 608242/20,
vyjádření obce Spytihněv, ze dne 30.11.2020.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou, v souladu s § 94k písm. a), c) a d)
stavebního zákona:
Obec Spytihněv, IČ 002 844 91, se sídlem Spytihněv 359, PSČ 763 64,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 065993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění
Dne 10.12.2020 podal uvedený stavebník žádost o společné povolení pro projednávaný stavební
záměr. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
K této stavbě bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem předloženo:
















2x paré projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Rudolf Nečas, IČ: 18172466, se
sídlem Fügnerovo náb. 5476, 760 01 Zlín, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT:
1300170,
plná moc udělená obcí Spytihněv pro pana Lukáše Možíše, Vážany 191, 687 37 Polešovice,
koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice
odborem životního prostředí dne 09.06.2020 č. j. OŽP/15991/2020/BAT,
stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní
odbor Zlín, Dopravní inspektorát, ze dne 25.05.2020, pod č. j. KRPZ-38329-3/ČJ-2020150506,
souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Krajské
ředitelství Zlín, ze dne 12.05.2020, pod č. j. HSZL-2014-2/SPD-2020,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne
04.05.2020, č. j. KHSZL 09659/2020,
stanovisko k projektové dokumentaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, ze dne
02.07.2020, pod zn. SZ/0073/53200/2020/Pa,
vyjádření o existenci zařízení E.ON Distribuce, a. s. ze dne 14.05.2020, pod zn. H18502 26047331,
souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., ze
dne 18.05.2020, pod zn. L4570-27014388,
vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 29.04.2020, vydané pod zn. 5002128664,
vyjádření Moravská vodárenská, a.s. ze dne 22.04.2020, vydané pod č. j. ZL/B/5778/2020-Do,
vyjádření CETIN a.s., ze dne 16.04.2020, pod č. j. 608242/20,
vyjádření obce Spytihněv, ze dne 30.11.2020.

Všem účastníkům řízení bylo písemností ze dne 26.01.2021 pod č.j. DOP/172/2021/VIM
oznámeno zahájení společného územního a stavebního řízení.
Jelikož DOP jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, bylo upuštěno podle ust.
§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání. Byla stanovena zákonná lhůta 15 dnů na
vyjádření se k projednávanému záměru a uplatnění případných námitek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručoval speciální stavební úřad
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům podle ust. § 94k písm a) až d)
stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, přičemž účastníkem podle ust. § 27 odst. 1
správního řádu jsou vždy účastníci podle ust. § 94k písm. a), c), a d) stavebního zákona. U stavebních
záměrů zasahujících do území několika obcí v řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení
řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu;
jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. a) až d)
stavebního zákona. Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o
zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou definují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení bylo na úřední desce v Otrokovicích
vyvěšeno v termínu od 27.01.2021 do 12.02.2021, a ve Spytihněvi od 28.01.2021 do 13.02.2021.
Okruh účastníků řízení po posouzení podané žádosti byl vymezen podle ust. § 94k stavebního zákona
a dále podle ust. § 27 správního řádu následovně:
 podle ust. § 94k písm. a), a c) stavebního zákona stavebník a vlastník stavby a dále účastník
podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- obec Spytihněv, IČ: 002 844 91, se sídlem Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv,
 podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn:
- obec Spytihněv, IČ: 002 844 91, se sídlem Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv,
 podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má věcné právo k tomuto
pozemku:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 065993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno vše v k.ú. Spytihněv:
v daném případě správní orgán zohlednil pouze ty vlastníky sousedních pozemků stavebního
záměru, které mohou být přímo dotčeni a ovlivněni výše uvedeným stavebním záměrem,
zejména pokud se na sousedním pozemku stavebního záměru nachází rodinný dům či jiný
objekt. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání společného povolení
účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru, vše v k. ú. Spytihněv:
194, 195, 196, 197, 199, 200, 202/1, 203, 205, 207, 209, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228,
230, 232, 234, 236, 238, 240, 241, 242/1, 242/2.
 dále jednotliví vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a veřejné technické
infrastruktury:
- EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Černá Pole, 602 00 Brno,
- GasNet Služby s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
- Moravská vodárenská, a.s., IČ: 61859575, se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc,
- CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
- obec Spytihněv, IČ: 00284491, se sídlem Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv.

DOP při vymezování okruhu účastníků řízení podrobně zkoumal předložený stavební záměr, zejména
pak možnost přímého dotčení pro osoby podle písm. e), avšak další osoby než výše uvedené, již
nepřizval. Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb speciální stavební úřad do řízení nepřizval,
neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která není novým zdrojem hluku, zápachu, zplodin
nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem k jejímu umístění ke způsobu jejího dokončení,

způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí od stavby a jedná se v podstatě
o rekonstrukci stávající stavby, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto
osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.
DOP stavbu zevrubně individuálně posoudil z pohledu jejího charakteru, účelu, rozsahu stavebních
prací a umístění v konkrétním místě stavby. Usoudil, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku,
zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí nad rámec v mezích přiměřené míry.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o vydání společného povolení dle ust. § 94o stavebního
zákona.
I.
Speciální stavební úřad podle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda
stavební záměr je v souladu:
1. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Speciální stavební úřad si ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí doklady prokazující
vlastnické právo k pozemku.
Stavebník k žádosti připojil:
 souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
 dokumentaci pro vydání společného povolení,
 návrh plánu kontrolních prohlídek.
Stavební záměr a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhláškami:
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
a to s: ust. § 20, 23, 25 odst. 1,
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to s ust. § 2 a 4 a přílohy č. 2, body 1.0.2, 1.1.2.,
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a to s:
ust..§ 6, 8, 9, 10, 15,
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a to s: ust. § 21, 22, 25, 34, 35.
Speciální stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umísťovaných staveb nad rozsah
pozemků stavebního záměru. Z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné
infrastruktury, dále z reakce účastníků řízení a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly
skutečnosti svědčící o opaku.
2. s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování
Na stavební záměr bylo vydáno podle ust. § 96b stavebního zákona souhlasné závazné stanovisko
úřadu územního plánování.
Jelikož se jedná stavbu, resp. rozšíření dopravní infrastruktury, není vzhledem k povaze stavby nutno
zkoumat příjezd ke stavbě. Stávající dopravní infrastruktura je dostatečná a není potřeba jiného
vybavení k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním předpisem.
Stanoviska k záměru sdělili:
Vlastníci technické infrastruktury:
EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Černá Pole, 602 00 Brno,
GasNet Služby s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
Moravská vodárenská, a.s., IČ: 61859575, se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc,
CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
obec Spytihněv, IČ: 00284491, se sídlem Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv.
Stanoviska vlastníků technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání společného
povolení v dokladové části.

Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Stavební záměr je
v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich souhlas s umístěním
záměru v ochranném pásmu.
3. s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního
zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
Stanoviska sdělili:
 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice
odborem životního prostředí dne 09.06.2020 č. j. OŽP/15991/2020/BAT,
 Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní
odbor Zlín, Dopravní inspektorát, ze dne 25.05.2020, pod č. j. KRPZ-38329-3/ČJ-2020150506,
 Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Krajské
ředitelství Zlín, ze dne 12.05.2020, pod č. j. HSZL-2014-2/SPD-2020,
 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne
04.05.2020, č. j. KHSZL 09659/2020,
 Stanovisko k projektové dokumentaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, ze dne
02.07.2020, pod zn. SZ/0073/53200/2020/Pa.
Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené
orgány. Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již
nevyžadovaly úpravu záměru, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod body č. 12 a 13.
II.

Speciální stavební úřad podle § 94o odst. 2 a 3 stavebního zákona ověřil, že:

Stavebník k žádosti připojil dokumentaci pro vydání společného povolení ve dvou vyhotoveních.
Předložená dokumentace pro vydání společného povolení, je zpracována oprávněnou osobou Ing.
Rudolfem Nečasem, IČ 18172466, se sídlem Fügnerovo náb. 5476, 760 01 Zlín, autorizovaný technik
pro dopravní stavby ČKAIT: 1300170. Předložená dokumentace pro vydání společného povolení je
úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 stavebního
zákona, který stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve
výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle
zvláštního právního předpisu a dle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost,
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Dokumentace pro vydání společného povolení byla zpracována v souladu s přílohou č. 11 vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah jednotlivých částí
dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění stavebně technickému provedení,
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Stavba sama o sobě slouží jako pozemní komunikace. Stávající dopravní infrastruktura je dostatečná
a není potřeba jiného vybavení k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním
předpisem.
Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a zjistil z předložené
dokumentace pro vydání společného povolení, ze závazných stanovisek dotčených orgánů,
z vyjádření vlastníků veřejné infrastruktury, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných
zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve smyslu ust. § 81 správního řádu,
avšak nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravněsprávního. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné. Odvolání má odkladný účinek.
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.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí.
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku
doručeno. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší
pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu.
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 10. den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí usnesení po uplynutí této 10
denní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí
předmětného usnesení účastníkem řízení, ale už 11. dne od uložení písemnosti na poště.

OTISK
ÚŘEDNÍHO
RAZÍTKA

Mgr. Renáta Krystyníková
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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 02 Otrokovice
Obecní úřad Spytihněv, se sídlem Spytihněv 359, 76364 Spytihněv – prostřednictvím datové schránky
obce Spytihněv

Informace:
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.
Společné povolení má podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom,
že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Správní poplatek - ve smyslu ust. § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve spojení s položkami 17 a 18 sazebníku zákona o správních poplatcích,
nebyl vyměřen správní poplatek.
Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci společného povolení):
- ověřená společná dokumentace
- štítek s identifikačními údaji
Účastníci řízení:
obec Spytihněv, IČ: 00284491, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv, IDDS:6m7b3ut
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 065993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IDDS:zjq4rhz
Lukáš Možíš, Vážany 191, 697 37 Polešovice
A dále podle § 94l odst. 3 stavebního zákona, v případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti
o vydání společného povolení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru, vše v k. ú.
Spytihněv:
194, 195, 196, 197, 199, 200, 202/1, 203, 205, 207, 209, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232,
234, 236, 238, 240, 241, 242/1, 242/2.
Vlastníci technické infrastruktury:
Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11, Olomouc, IDDS: b3ge93n
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu

Dotčené orgány:
Městský úřad Napajedla, Stavební úřad, IDDS: rmzbckn
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, IDDS:
w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
DOP MěÚ Otrokovice - do spisu

