
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE
STAVEBNÍ ÚŘAD

Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

                                                                                                     Slušovice dne 13. června 2019
Spisový znak: MUS-437/2019-SÚ/Hyn                                       
Číslo jednání: 1/2019
Oprávněná úředně osoba: Hynčicová Ivana 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.,  IČO  70934860 , K  Majáku  5001, 761 23 Zlín
v zastoupení Rušar mosty s.r.o., IČO 29362393, Majdalenky 19,  638 00 Brno
(dále jen "žadatel")  podal dne 13.5.2019 žádost o vydání  územního rozhodnutí  o umístění
stavby označené jako:

"Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď"

na pozemcích parc. č.1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39,
1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2,
1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st.11, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2,
st. 10, 19/1, 18/1 v katastrálním území  Podkopná Lhota. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.

 Stavba obsahuje:

SO 001 Přípravné práce
SO 101 Stavební úprava silnice III/4893
SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdů
SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek
SO 180 Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 Stavební úprava propustku
SO 202 Parkovací stáni
SO 250 Opěrná zeď A
SO 251 Opěrná zeď B
SO 252 Opěrná zeď C
SO 300 Dešťová kanalizace
SO 430 Přeložka vedení NN
SO 431 Přeložka vedení VO
SO 460 Přeložka CET1N
SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu
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 Druh, účel a umístění stavby:

 Základní technicky popis stavby
Stavba  řeší  rekonstrukci  opěrné  zdi  v  délce  cca  73  m.  Zeď  je  řešena  jako  monolitická

železobetonová hlubině založená. Součástí  rekonstrukce opěrné zdi je rekonstrukce propustku toku
Kopná v ploše otvoru 1,5x 13 m (rámy Beneš nebo IZM 1.5/2.0 m), rekonstrukce silnice v délce cca
240  m  (6  m  mezi  obrubami),  úprava  autobusové  zastávky  v  délce  2x12  m,  napojení  místních
komunikací a sjezdů 12 ks, parkovací stáni pro osobní auto 2,5x9.0 m, nová římsa š.  750 mm na
stávající opěrné zdi A v délce cca 72 m, nová opěrná zídka C výšky cca 500 mm z palisád v délce cca
13 m a přeložky inženýrských sítí (telefonní kabel, vedení NN, VO, MR).
SO 001 Přípravné práce 
Přípravné práce souvisejí  s  odstraněním stávajícího  hospodářského stavení  na par.č.  st.  12  v  k.ú.
Podkopná Lhota.  Předmětný objekt se skládá  ze tří podlaží.  Sklep bude pod silnicí vyplněn betonem.
SO 101 Stavební úprava silnice III/4893 

Silnice leží na pozemcích č. 1220/1, 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Délka úpravy silnice bude cca
240 m. V celé délce bude silnice rozšířena na šířku zpevnění mezi obrubami 6 m. Obruby budou mit
základní výšku nášlapu 150 mm. U sjezdů bude výška snížena na 50 mm. U nástupišť bude výška
obruby 200 mm. Příčný sklon vozovky je navržen střechovitý +/- 2,5%. Podélný sklon vozovky je
min. 0,5% a max. 8,4%. Výškové lomy jsou zaobleny v poloměru R = 1000 m. Směrové oblouky jsou
bez přechodnic o poloměrech 82 až 100 m.  V úseku komunikace jsou navrženy úpravy stávajících
zastávek BUS. Odvodněni komunikace bude provedeno novou dešťovou kanalizací vedenou u obrub.
Pláň  bude  odvodněna  drenáží  do  dešťových vpustí.  Povrch  komunikace  bude  živičný z  ACO 11
tl.  50 mm.  Bude provedeno:  odvodnění  komunikace,  frézování  stávajícího povrchu max.  30 mm.
lokální vysprávky v místé trhlin (frézováni 50 mni a nová vrstva ACP 16+ tl.50 mm). V místě stavby
nové  opěrné  zdi  ,,B"  bude  obnovena  celá  konstrukce  vozovky  dle  TP  170  D  l-N-2  -VI  -PIII
s navýšením tl. obrusné vrstvy na 50 mm. Předpokládáme zde nutnost úpravy aktivní zóny v tloušťce
300 až 400 mm. U obrub bude položena betonová silniční přidlažba š. 250 mm.
SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdu

Součásti stavebního objektu budou veškeré obruby a terénní úpravy za obrubou. Silniční obruby
leží na pozemcích č. 1220/1, 1254/4 v k.ú Podkopná Lhota a sousedních pozemcích. Napojení MK
budou provedena  z  živičného povrchu ACO 11 tl.  50  mm.  Sjezdy budou provedeny ze  zesílené
betonové zámkové dlažby tl.80 mm do lože drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a SC fr. 0/32, C8/I0 tl. 150 mm + ŠD
fr.  0/32  tl.150 mm.Obrubníky vc  sjezdu budou přejízdné  výšky max.  50  mm.  Ostatní  obrubníky
lemující komunikaci budu výšky 150 mm. Za obrubou bude terénní úprava převážné ohumusováním
tl.150 mm s osevem, nebo v případě úzkého odrazného proužku mezi obrubou a římsou betonová
zámkovádlažba tl.  60 mm v drti  frakce  4/8  tl.  40 mm vše na  zásypu  vhodnou zeminu.  Součástí
stavebního  objektu  budou  nezbytná  opatření  pro  zachycení  dešťové  vody  stékající  z  místních
komunikací a sjezdů na silnici III/4893 včetně napojeni na novou dešťovou kanalizaci.
SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek 

Objekt leží na parc. č. 1220/8 a 1251/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Tento stavební objekt řeší nové
nástupní hrany výšky 160 mm v délce 12 m.  U zastávky na pravé straně bude proveden i ,,chodník“ s
přístřeškem.U  levého  nástupiště  bude  zachován  stávající  betonový  překlad  toku  bez  dotčeni.
Nástupiště budou bezbariérová a opatřená předpisovou slepeckou úpravou. Skladba nástupiště bude ze
zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a lože ŠD fr. 0/32 tl. 150mm.
SO 180 Dopravné inženýrská opatření

Objekt  DIO zahrnuje  vyznačení  objízdné trasy  po  okolních  komunikacích  a  dopravní
značení uzavírky silnice v místě stavby.  
SO 201 Stavební úprava propustku 

Objekt leží na par. č. 1251/4 a 1251/38 v k.ú. Podkopná Lhota  Stavební objekt řeší prodlouženi
stávajícího propustku pod silnicí, rekonstrukci jeho původní části a úpravy toku v nej bližším okoli
propustku. Stávající propustek jetvořen železobetonovými rámy světlosti 1,5 m a světlé výšky 2,0 m.
Délka stávajícího propustku je 10 m. Propustek je kolmý s šikmým vedením osy toku. Čela jsou proto
kolmá na osu toku. Křídla jsou rovnoběžná s osou komunikace, ale i šikmá. Stávající propustek bude
sanován,  opatřen  novou  hydroizolací  a  svrškem.  Na  výtoku  se  propustek  prodlouží  o  3  m
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prefabrikovanými IZM rámy 1,5/2,0.  Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím mostního typu
výšky 1,1 m. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.
SO 202 Parkovací stání

Objekt leží na par. č. 22 a 12 v k.ú. Podkoná Lhota.  Stání je proto navrženo z železobetonové
monolitické desky uložené na nové opěrné zdi a sloupech. Sloupy bude nutné založit  hlubině. Na
desce  bude  kotvena  ŽB římsa  se  zábradlím (ocelové  mostní).  Vedle  stáni  bude  ŽB schodiště  na
zahradu. 
SO 250 Opěrná zeď A

Objekt leži na par.  č.  1220/1 a 1251/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Opěrná zeď ..A" je v majetku
správce toku Lesy ČR s.p. Bude provedena nová železobetonová řimsa a osadi se nové ocelové mostní
zábradlí výšky 1,1 m. Šířka nové monolitické ŽB římsy je navržena 750 mm.
SO 251 Opěrná zeď B 

Objekt leží na parc č. 22, 12, 23/1, 23/2, 1251/4 a 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Nová
opěrná  zeď  „B“  je  koncipována  jako  tižni  a  vzhledem  k  strmému  sklonu  podloží  bude
založena na  mikropilotách. Na železobetonové zdi bude kotvená monolitická římsa a ocelové
mostní zábradlí výšky 1,1 m. Rub zdi bude odvodněn drenáží s výtokem na terén v líci zdi. 
V blízkosti  sloupů NN (ve  vzdálenosti  1  m )  bude výkop pažený  larsenami.  Šiřka  nové
monolitické ŽB římsy je navržena 750 mm.
SO 252 Opěrná zeď C 

Objekt leží na parc.č.  24/2 a 1254/23 v k.ú. Podkopná Lhota. Opěrná zeď ,,C“ slouží jako opora
garáže  podél  silnice.  Zídka  jc  navržena  z  prefabrikovaných  betonových  palisád  osazených  do
betonového lože. Zeď bude nízká, takže bude bez římsy a zábradlí. Palisády jsou navrženy profilu
200/175/1500.Výška zídky je do 0,5 m. Rub i líc zdi bude odvodněn drenáží se svodem do dešťové
kanalizace.
SO 300 Dešťová kanalizace (investor ÚSZK) -

Objekt je navržen na pozemcích parc.č.  1220/1, 1254/4, 1253/4, 1251/38, 22, 1251/29, 1251/4,
1254/22, 1254/25, 1268/14 a 1251/29 v k.ú. Podkopná Lhota. Dešťová kanalizace odvodni plochu
silnice, říms, nástupišť, sjezdů a okolních pozemků, které nejsou jinak odvodněny než samospádem na
silnici.  Tato kanalizace je navržena tak, aby vodu svedla přímo do místního potoka.  V celé délce
úpravy silnice jsou navrženy 3 úseky kanalizace se samostatnými výtoky do toku. Samotná kanalizace
sestává ze šachet dešťových vpustí DN 450÷500, revizních šachet DN 450÷500 a potrubí DN 300.
Šachty jsou umístěny do krajnice silnice co nejblíž k obrubě. Do šachet  budou zaústěny i případné
drenáže DN 100 a odvodněni sjezdů nebo místních komunikací.
SO 430 Přeložka vedeni NN 

Objekt  leži  na pozemcích par.  č.  22,  1254/4,  1254/21 v k.ú.  Podkopná Lhota  a vzdušně i  na
okolních parcelách. Přeložka vedení NN je vyvolána stavbou opěrné zdi „B". Přeložka se týká dvou
sloupu 97 a 98 a vzdušného vedení mezi těmito a sousedními sloupy 96, 98A, 99. Vedeni vede podél
komunikace v pravo. Nové sloupy 97, 98 budou umístěny na pozemku parc.č.22 v k.ú. Podkopná
Lhota.  Nové vedeni  NN bude vzdušné,  kromě přípojky domu č.p.39 Po dobu stavby bude i  tato
přípojka provizorně vzdušné, aby nebránila stavbě opěrné zdi. Součástí přeložky je soukromé vedení
od elektroměru  v domě č.p.39 na pozemku parc.č. st.11 v.k.ú. Podkopná Lhota na jeho zahradu pod
parkovací  stání.  Nové  vodiče  budou  typu  NF  A2X  4x120  a  NFA2X  4x16.  Nové  sloupy  budou
betonové JB o délce 12 metrů. Vzdálenost sloupu od komunikace je navržena 4 m.
SO 431 Přeložka vedení VO 

Objekt leži na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okolních parcelách. V
souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vedení VO a svítidla umístěná na těchto
sloupech. Bude natažen nový vodič mezi body 96 až 99, ale použita stávající svítidla na bodech 97,
98.
SO 460 Přeložka CETIN 

Objekt  leži  na  pozemku  parc.č.  22  v  k.ú.  Podkopná  Lhota  a  vzdušné  i  na  okolních
parcelách.  V souvislosti  s  přeložkou  dvou sloupů NN bude přemístěno  i  vzdušné  vedení
CETIN umístěné na těchto sloupech.
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SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu 
Objekt  leži  na  pozemku  parc.č.  22  v  k.ú.  Podkopná  Lhota  a  vzdušně  i  na  okolních

parcelách.  V souvislosti  s  přeložkou  dvou sloupů NN bude přemístěno  i  vzdušné  vedeni
místního rozhlasu umístěné na těchto sloupech. Bude natažen nový vodič mezi body 96 až 99.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst.
1  písm.  e)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního
zákona  zahájení  územního  řízení,  ve  kterém upouští  od  ústního  jednání.  Dotčené  orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K  později  uplatněným  závazným  stanoviskům,  námitkám  nebude  přihlédnuto. Účastníci
řízení  mohou  nahlížet  do  podkladů  rozhodnutí  (Stavební  úřad  Městského  úřadu  ve
Slušovicích, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin).

Stavební úřad poskytuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, ve stejné lhůtě,
vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet na Stavebním úřadu
Městského úřadu ve Slušovicích, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin.

Poučení:

Účastníci  mají  právo vyjádřit  v  řízení  své  stanovisko.  Účastníci  se  mohou  před  vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány
uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním  jednání,  případně  při  veřejném  ústním  jednání,  při  kterém  musí  být  nejpozději
uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od
ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky
účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Podle  ust.  §  89  odst.  3  stavebního  zákona  účastník  řízení  ve  svých  námitkách  uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm.
a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo
přímo  dotčeno.  Osoba,  která  je  účastníkem  řízení  podle  §  85  odst.  2  písm.  c),  může  v
územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
dotčen  veřejný  zájem,  jehož  ochranou  se  podle  zvláštního  právního  předpisu  zabývá.  K
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Podle  ust.  §  89  odst.  5  stavebního  zákona  o  podmínkách  pro  uplatňování  námitek  podle
odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.
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Podle ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky
řízení,  stavební  úřad  posoudí  na  základě  obecných  požadavků  na  výstavbu,  závazných
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní
povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek
týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

                                        otisk úředního razítka

 
                                            H y n č i c o v á   Ivana

                                              referent stavebního úřadu 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Obdrží:

zastupující žadatele :
Rušar mosty s.r.o.,  Majdalenky 19,  638 00 Brno,  IDDS:kgah6kn
 
účastník dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky) :
Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejkou) :
Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech  majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
-Nové Město
Miroslav Malíček, Podkopná Lhota 39, 763 18 Podkoná Lhota
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Josef Vacula, Podkopná Lhota 49, 763 18 Podkopná Lhota
Mária Vaculová, Podkopná Lhota 49, 763 18 Podkopná Lhota
Jan Vacula, Podkopná Lhota  137, 763 18 Podkopná Lhota
Karel Míka, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota
Milada Míková, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota
Libor Míka, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota
Jiří Kurfürst, Sokolská 3926, 760 01 Zlín
Vilma Kurfürstová, Sokolská 3926, 760 01 Zlín
Zdeněk Minařík, Podkopná Lhota 132,763 18 Podkopná Lhota
Pavel Matyák, U Vodojemu 568, 763 15 Slušovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha
GridServices, s.r.o., Brno-Zábrdovice
E.ON Distribuce, a.s. 
SATTURN Holešov spol. s.r.o.
Povodí Moravy, s.p. Brno
Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Zlín, tř.T.Bati 1276,760 01 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K  Majáku  5001, 761 23 Zlín

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) :
Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním  pozemkům a stavbám, nebo
stavbám na nich,  parc.č. st.17,  283/4, 1254/28, 1242/23, 283/3, st. 135, 283/6, 283/2, st. 136,
1254/3, st.227/1, 1242/10, 294/7, 294/4, 21/3, 1254/20, 1289, st. 314,  18/2, 17, 18/3, st. 8/2,
1285, st.8/3, 1253/2, 1220/7, 13, 1220/6, st. 401, 281/10, st. 315, st. 169, 16/12, 28/1, 26/6,
26/1, 26/5, st. 171, st. 228, st. 13/3, 19/3, 1253/3, 1251/36, 1254/25, 123/1, 1251/34, 1251/48,
19/2 v k.ú. Podkopná Lhota.

dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Vizovice, odbor ŽP – vodoprávní úřad
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Krajské ředitelství Policie ZK, DI

Poznámka: 

Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. §
85 odst.  2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,  účastníkům řízení
stanoveným dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst.
6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. §
25  odst.  1  a  2  správního  řádu.  Patnáctým  dnem  po  vyvěšení  se  písemnost  považuje  za
doručenou.  Toto  oznámení  se  vyvěšuje  na  úřední  desce  Městského  úřadu  Slušovice  a
Obecního  úřadu  Podkopná  Lhota  a  na  elektronické  úřední  desce  na  webových  stránkách
www.slusovice.eu a  www.podkopnalhota.cz.  Datum  těchto  vyvěšení  je  rozhodující  pro
stanovení lhůty k případnému podání námitek. 
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