
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   V I Z O V I C E 
odbor životního prostředí 

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
 

     

     

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

MUVIZ  015547/2021 ŽP-PM   
S MUVIZ 007039/2021 

             
           Město Slušovice 

           nám. Svobody 25 

           763 15 Slušovice 

 

Oprávněná úřední osoba: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

Pavla Martinů 
777 471 177 
577 599 160 
pavla.martinu@mestovizovice.cz 
 

  

       

DATUM:  08.09.2021    
 
  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   

ROZHODNUTÍ  

Výroková část:  

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení         
§ 15 odst. 5 vodního zákona  a ustanovení § 15 odst. 1  písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost o vydání stavebního 
povolení  k vodnímu dílu, kterou dne 22.04.2021 podalo     
  

Město Slušovice se sídlem  nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ: 00284475                

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení 

     

I.  vydává 

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona     

stavební povolení 

k provedení stavby vodního díla   

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“  

 
(dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 762/6, 762/3, 1112/1, 1368/1, 1420, 1419, 1440, 1414, 1411, 1410, 1409 
v katastrálním území Slušovice, v obci Slušovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

  
Základní údaje o povolované stavbě: 

Účel  vodního díla: 

•     Odvádění dešťových vod.  
•     Odvádění splaškových vod. 
•     Zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  
  

Druh vodního díla : 

•    stavby  kanalizačních stok, kanalizačních objektů   -   § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona                                               
•    stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů   -   § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona    
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Členění stavby na objekty:   

SO 301 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ  

SO 302 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  

SO 303 – VODOVOD   

V rámci řešené stavby „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“ je navržen nový oddílný systém odkanalizování 
řešené lokality v ul. Vítězství. Navrhované řešení je součástí výhledové koncepce města Slušovice, na postupné 
předělání kanalizace na oddílný systém. Snahou je postupné oddělení dešťových vod z kanalizačního systému            
s odvedením do místních vodotečí, splaškové odpadní vody budou odváděny na městskou ČOV.  
  

  
SO 301 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

•   Stoka „D“ – potrubí PVC Quantum SN 12 DN 300  v délce 455 m 

•   Kanalizační napojení PD1-PD6 – PVC SN8 DN 150 v celkové délce 42 m  

Součástí stavebního objektu bude oprava stávající dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody z komunikace 
III/4915 a ze stávajících objektů RD. Nová dešťová kanalizace – stoka „D“ z potrubí PVC Quantum SN 12 DN 
300 bude umístěna do osy jízdního pruhu, ukončena v křižovatce napojením do stávající jednotné kanalizace. 
Trasa navrhované kanalizace bude od napojení vedena v původní trase kanalizace po Š19, od této šachty je 
provedena úprava trasy kanalizace, umístěním do osy jízdního pruhu. Opravovaný úsek kanalizace bude 
ukončen v místě konce úpravy komunikace. Potrubí stoky „D“ bude ukončeno v šachtě 27.  Po trase kanalizace 
budou  vysazeny nové kanalizační napojení k jednotlivým RD.   
    

 
SO 302 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

•   Stoka „S“ – potrubí PVC Quantum SN 12 DN 300 v délce 356 m 

•   Kanalizační napojení PS1-PS5 – PVC SN8 DN 150 v celkové délce 28 m    

Jedná se o opravu stávající jednotné kanalizace, jejíž trasa je vedena v okraji komunikace III/4915, část úseku 
kanalizace je vedena podél silnice a dále v místě nové obruby. Je navržena nová splašková kanalizace – stoka 
„S“ z potrubí PVC Quantum SN 12 DN 300, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody ze stávající 
zástavby v ul. Vítězství. Navrhovaná kanalizace bude ukončena ve stávající revizní šachtě v křižovatce ulic 
Vítězství a Dlouhá. Po trase kanalizace bude provedeno podchycení stávajících přípojek, dále budou provedeny 
nová kanalizační napojení z potrubí PVC SN8 DN 150 ukončeny plastovými revizními šachtičkami DN 400, 
pro napojení dalších objektů RD.    
 

SO 303 – VODOVOD   

•   Přeložka vodovodu – řad „1“ -  potrubí PE 100 SDR 11 D110 v délce 115 m 

•   Přeložka vodovodu – řad „1-1“ potrubí PE 100 SDR 11 D110 v délce  10 m   

Provede se přeložení stávajícího úseku vodovodního řadu LT DN 100, vedený v ulici Vítězství ve stávající 
komunikaci. Přeložky vodovodu jsou navrženy z potrubí PE 100 SDR 11 D110, napojeny na stávající 
vodovodní řad LT DN 100. Na konci překládaného úseku vodovodu -  řad „1“, je osazen nový podzemní 
hydrant DN 80, za kterým pokračuje stávající vodovod. Na řad „1“ v křižovatce III/4915 a místní komunikace 
navazuje přeložka vodovodu – řad „1-1“, který je ukončen za upravovanou komunikací, kde navazuje na 
stávající vodovodní řad.  
 
 

II.   stanovuje podmínky 

 pro  provedení a užívání stavby dle § 115 odst. 1 stavebního zákona:   
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z ledna 2021, kterou vypracoval Marek 

Flekač, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a specializace 
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1302155  a ověřené ve vodoprávním řízení;  případné změny oproti 
schválené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.  
 

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou fyzickou či právnickou osobou. 
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3.    Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu 7 dnů před zahájením stavby: 

            • termín zahájení stavebních prací 
            • název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

 

4.     Stavebník je povinen při provádění stavby dodržovat podmínky dané ve vyjádření:     
        •  E.ON Distribuce, a.s. ze dne 22.10.2020,  č.j. H18502-26076401 a ze dne 04.11.2020,  
           zn. L4570-27023621 
        •  GasNet Služby, s.r.o. ze dne  13.11.2020, zn. 5002244972 
        •  CETIN, a.s.  ze dne 29.10.2020, č.j. 793209/20 
        •  Nej.cz s.r.o. ze dne 26.10.2020, zn. VYJNEJ-2020-05081-01.  
 
5.     Stavebník je povinen dodržet požadavky dotčených orgánů daných ve stanovisku: 
        Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne  14.09.2020, č.j. KHSZL 
        23908/2020, sp. zn. KHSZL/23908/2020/2.5/HOK/ZL/HOR-02:    
 

          • Před zahájením užívání stavby bude předloženy protokoly o analýze vzorku pitné vody, odebraných                      
z řešených přeložek vodovodů  v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, 
držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace. 

 
        • Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk                   

s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky  
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

  
6.     Stavebník je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí 
        nacházejících se v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo  
        poškození.  
 
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:   

- po dokončení stavby.   
 

8.    Stavba bude dokončena do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

9.    Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.   
 

          10.  K žádosti o kolaudační souhlas bude, kromě náležitostí stanovených v ustanovení § 22 vyhlášky č.  
                 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
                  předkládaných vodoprávnímu úřadu, dále doloženo: 

         •  Povolení k provozování vodovodu a kanalizace vydané Krajským úřadem Zlínského kraje podle ust. 
        § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.   
  

    

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Město Slušovice,  nám. Svobody 25,  763 15 Slušovice   
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Jan Chlud, Vítězství 221, 763 15 Slušovice  
Ivana Flídrová, U Rybníka 190, 250 70  Odolena Voda – Dolínek 
Gabriela Krajčová, Veselá 248, 763 15 Slušovice 
Bronislava Neubauerová, Kúty 1941, 760 01 Zlín 
Jozef Lukáč, Vítězství 208, 763 15 Slušovice 
Josef Schreiber, Koráb 1125, 763 12 Vizovice 
Jaroslav Hrdlička, Vítězství 198, 763 15 Slušovice  
Bronislav Macalík, Vítězství 190, 763 15 Slušovice              
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
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CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice   
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4  
 

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):     
•   stoka „D“ :  Y=511465,  X=1163470;   Y=511584,  X=1163206; 
•   stoka „S“ :  Y=511477,  X=1163463;   Y=511540,  X=1163132;                                                                                   
•   vodovod - řad „1“: Y=511550,  X=1163232;   Y=511556,  X=1163133;                                                                  
•   vodovod – řad „1-1“:  Y=511538,  X=1163136;  Y=511538,  X=1163120;      
     
 
                                 
Odůvodnění: 

Dne 22.04.2021 podal stavebník žádost o  povolení stavby vodních děl na pozemcích parc. č. 762/6, 762/3, 
1112/1, 1368/1, 1420, 1419, 1440, 1414, 1411, 1410, 1409 v katastrálním území Slušovice. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
  
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad oznámil 
zahájení řízení o povolení stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem ze dne 
22.06.2021 pod č.j. MUVIZ 011005/2021 ŽP-PM.  Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem 
účastníků řízení, byla výše uvedená stavba oznámena a je projednávána s účastníky řízení ve smyslu ustanovení 
§ 112 odst. 1 stavebního  zákona, s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou, která 
byla na úřední desce Městského úřadu Vizovice vyvěšena dne 22.06.2021 a sejmuta  dne  08.07.2021. Dnem 
doručení oznámení o zahájení vodoprávního řízení byl 15. den po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce 
Městského úřadu Vizovice. Stavebníkovi, vlastníkovi pozemku, na kterém má být stavba prováděna a 
vlastníkovi stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna  a tomu, kdo má k tomuto pozemku nebo 
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu  bylo oznámení o zahájení řízení doručeno do vlastních rukou a do 
datové schránky.    
 
Vodoprávní úřad 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, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá stanoviska a dal možnost účastníkům řízení nahlédnout do spisu, vyjádřit se 
k podkladům, popř. navrhnout jeho doplnění dle § 36 odst. 3 zákona č.  500/2004 Sb.,správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně je upozornil, že na později podané námitky, případně stanoviska nebude možno 
brát zřetel. Účastníci řízení byli dále upozorněni, že mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námitkám, které překračují uvedený rozsah se nepřihlíží. 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci 
území, se nepřihlíží. Stanovená lhůta nebyla využita, nebyly uplatněny žádné námitky, k podkladům rozhodnutí 
se účastníci řízení nevyjádřili. 
    

Podklady pro vydání stavebního povolení :   
•    Žádost o stavební povolení  
•  Projektová dokumentace, kterou vypracoval v lednu 2021 Marek Flekač, autorizovaný technik pro stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství a specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1302155 
•   Plná moc pro Ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí   
•   Souhlasy vlastníků dotřených pozemků vyznačených na situačním výkrese.  
•   Plán kontrolních prohlídek stavby      
• Územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Slušovice, stavební úřad dne 23.04.2020, č.j. 2/2020, sp. zn. 

MUS-1066/2019-SÚ/Hyn.         
• Souhlas se stavbou dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad  Slušovice, stavební 

úřad dne  20.01.2021, č.j. 1/2021, sp. zn. MUS-66/2021-SÚ/Hyn.    
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• Koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Vizovice dne 12.11.2020, č.j. MUVIZ  

017734/2020/MM, sp. zn. S MUVIZ 017734/2020/2/MM.     
•  Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje  se sídlem ve Zlíně ze dne 19.11.2020, č.j. 

KHSZL 26509/2020, sp. zn. KHSZL/26509/2020/2.5/HOK/ZL/HAB-02.   
•  Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 19.11.2020, č.j. HSZL -4996-

2/SPD-2020.  
•  Souhlasné stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace ze dne 18.09.2020, zn. 

ŘSZK ZL/09950/20-529.  
•   Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydal Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a 

silničního hospodářství dne 09.04.2019, č.j. MUVIZ 005140/2019.     
•  Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 12.05.2021,  č.j. PM-18789/2021/5203/MZ. 
•   Vyjádření společnosti Zlín Net, a.s. ze dne 27.10.2020, zn. ZN-Vyj.381/20. 
•   Vyjádření společnosti AVONET, s.r.o. ze dne 26.10.2020. 
•    Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 26.10.2020, zn. VYJNEJ-2020-05081-01.  
•  Vyjádření příspěvkové organizace Služby města Slušovice, p.o.  ze dne  03.12.2020.    
•   Vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 29.10.2020,  č.j.793209/20.      
• Vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 13.11.2020, zn. 5002244972.       
• Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne  22.10.2020, zn. H18502-26076401 a ze dne 04.11.2020, 

zn. L4570-27023621.  
•   Vyjádření společnosti České Radiokomunikace  a.s. ze dne 19.10.2020, zn. UPTS/OS/258071/2020.  
•   Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 18.10.2020, zn. E44292/20.  
•   Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 18.10.2020, zn. MW9910160053221227. 
•   Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání  s majetkem,  odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava ze dne 04.12.2020, sp. zn. 
106581/2020-1150-OÚZ-BR.        

 
  
Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona a § 109  stavebního 
zákona, dle kterého účastníkem stavebního řízení je: 

a) stavebník,  
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,  
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické   

právo k pozemku  prováděním stavby přímo dotčeno,  
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo 
dotčena,  

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 
přímo dotčeno,   

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li 
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.   

  
Vodoprávní úřad v souladu s výše uvedenými ustanoveními posoudil okruh účastníků a stanovil, že podle 
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: Město 
Slušovice; Zlínský kraj; Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace; Jan Chlud; Ivana Flídrová; 
Gabriela Krajčová; Bronislava Neubauerová; Jozef Lukáč; Josef Schreiber; Jaroslav Hrdlička; Bronislav 
Macalík; GasNet, s.r.o.  v zastoupení GasNet Služby, s.r.o.; CETIN, a.s.; Služby města Slušovice, příspěvková 
organizace; Nej.cz s.r.o. a dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu účastníkem řízení jsou vlastníci 
sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídají 
věcnému břemenu – parc.č. 1102, 976/2, 972, 970, 974, 1113, 1049/1, 1049/6, 1049/5, 1103/2, 1103/1, 1112/2, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1363/2, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/2, 1421, 1416, 1417, 1418, 1413, 1415, 
1401/1, 1401/2, 1402, 1404, 1405, 1406, 1407/1, 1408, 1457, 1458, 1455/3, 1456/1, 1412/2, 1412/1, 1143/1, 
1357, 1352, 1350, 1347, 1346, 1349/4, 1125, 1349/7, 1123, 1121, 1118, 1117, 1119, 1116, 1115/1, 1114/1, 
1113, 762/5, 737  v  k.ú. Slušovice.   
    
Vodoprávní úřad nezjistil další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit stanovený okruh účastníků 
řízení nad tento rámec. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
   • Účastníci neuplatnili žádné návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
   • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
     

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 
 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

                                                  

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu 
podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Vizovice, odboru životního prostředí.  

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 (§ 82 odst. 2 správního řádu).  

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1. správního řádu nepřípustné.    

 

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení vodoprávní úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek 
pře zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení 
stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo 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. Dobu platnosti stavebního 
povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 
Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti 
stavebního povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti 
též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to 
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

 

 

                                        Otisk úředního razítka 

                                                       
                                                  
 
                                                                                                                       Pavla Martinů v.r.    
                                                                                                          referent odboru životního prostředí 
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Poplatek: 

Správní poplatek k vydání stavebního povolení podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 
18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 06.09.2021.   

 

Příloha pro stavebníka, dle § 115 odst. 3 stavebního zákona:   
1.  Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci rozhodnutí. 
2.  Štítek „Stavba povolena“ – po nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

Toto  rozhodnutí bude účastníkům řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona doručeno veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Městského úřadu Slušovice po 
dobu 15-ti dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po 
vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice. 

  

 

Vyvěšeno dne :      …………                                    Sejmuto dne    :     ………….. 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží  

Účastníci řízení podle § 109 písm. a), b) c), d) stavebního zákona do vlastních rukou,  datové schránky:                                          

Město Slušovice,  nám. Svobody 25,  763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d,  doručí se na základě plné moci: Ing. 
Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IDDS: jjsbqc  

Jan Chlud, Vítězství 221, 763 15 Slušovice  

Ivana Flídrová, U Rybníka 190, 250 70  Odolena Voda – Dolínek 

Gabriela Krajčová, Veselá 248, 763 15 Slušovice 

Bronislava Neubauerová, Kúty 1941, 760 01 Zlín 

Jozef Lukáč, Vítězství 208, 763 15 Slušovice 

Josef Schreiber, Koráb 1125, 763 12 Vizovice 

Jaroslav Hrdlička, Vítězství 198, 763 15 Slušovice  

Bronislav Macalík, Vítězství 190, 763 15 Slušovice             

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt v zastoupení 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     

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t     

Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: ap9k6zi  

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IDDS: 66nkwcv   
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Účastníci řízení podle  § 109 písm. e), f) stavebního zákona  veřejnou vyhláškou,    uvedeni dle   § 112 odst.1 
stavebního zákona (tj. vlastníci  sousedních pozemků  nebo staveb na nich a ti, kdo  mají k těmto pozemkům a 
stavbám právo odpovídající věcnému břemenu):    

vlastník pozemku parc.č. 1102, 976/2, 972, 970, 974, 1113, 1049/1, 1049/6, 1049/5, 1103/2, 1103/1, 1112/2, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1363/2, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/2, 1421, 1416, 1417, 1418, 1413, 1415, 
1401/1, 1401/2, 1402, 1404, 1405, 1406, 1407/1, 1408, 1457, 1458, 1455/3, 1456/1, 1412/2, 1412/1, 1143/1, 
1357, 1352, 1350, 1347, 1346, 1349/4, 1125, 1349/7, 1123, 1121, 1118, 1117, 1119, 1116, 1115/1, 1114/1, 
1113, 762/5, 737  v  k.ú. Slušovice, v obci Slušovice.  

     

Dotčené orgány: 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín,  IDDS: 
xwsai7r 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u   

Městský úřad Slušovice, stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d 

Městský úřad Vizovice, OŽP - orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice   

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství - silniční správní úřad, Masarykovo nám. 
1007, 763 12 Vizovice 1007, 763 12 Vizovice  

Městský úřad Vizovice, odbor stavební úřad - orgán územního plánování, Masarykovo nám. 1007, 763 12 
Vizovice 1007, 763 12 Vizovice 

  

Ostatní:                                                                                                                                                            

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, IDDS: m49t8gw  

Městský úřad Vizovice -  k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí  
a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 

Městský úřad Slušovice, IDDS: v74bkdg - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a 
sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.  
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