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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
R O Z H O D N U T Í  

 S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  
 
Výroková část: 
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také „ODSH MěÚ Vizovice“ nebo 
„speciální stavební úřad“) jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle ust. § 16 
a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako 
správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na ust. § 94j odst. 2 a následujících stavebního 
zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ust. § 94o  
a následujících stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby, 
kterou dne 03.02.2021 podal žadatel:  
 

     město Slušovice, sídlem nám. Svobody 25, 763 15, Slušovice, IČ: 002 84 475, 
na základě plné moci v zastoupení Ing. Arch. Jiří Jílek, IČ: 415 84 546, se sídlem Zlínská 188, 763 14 Zlín - 
Kostelec, (dále také "stavebník"), 
 
a na základě tohoto posouzení po provedeném řízení: 
 
I. podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
        úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,  
 

schvaluje stavební záměr na stavbu   
„Rekonstrukce náměstí Svobody města Slušovice – II. etapa“ 

 
v rozsahu stavebních objektů:  
SO 101 - Silnice III/4915  
SO 102 - Místní komunikace a zpevněné plochy 
SO 401 - Veřejné osvětlení 
SO 702 - Úprava pomníku  
SO 801 - Sadové úpravy 
SO 901 - Světelně signalizační zařízení  
 
(dále jen „stavba") umístěná na pozemcích parc. č. 4/1 (ostatní plocha), 4/2 (ostatní plocha), 4/3 (ostatní plocha), 
7/1 (ostatní plocha), 7/2 (ostatní plocha), 7/4 (ostatní plocha), 7/5 (ostatní plocha), 7/7 (ostatní plocha), 7/8 
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(ostatní plocha), 7/9 (ostatní plocha), 9/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 66/3 (ostatní plocha), 228 (ostatní 
plocha), 230/1 (ostatní plocha, 230/2 (ostatní plocha), 447/3 (ostatní plocha), 695/1 (ostatní plocha), 695/2 
(ostatní plocha), 697/1 (ostatní plocha), 697/2 (ostatní plocha), 697/12 (ostatní plocha), 783/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), vše v katastrálním území Slušovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení (dále také „společné řízení“). 

Popis stavby: 
Předmětem předloženého záměru je rekonstrukce stávající plochy náměstí Svobody ve Slušovicích pro 
jednoznačné vymezení funkčních ploch v prostoru náměstí a úprava organizace dopravy, včetně parkování 
vozidel a převedení tranzitní dopravy po silnici III/4915 prostorem náměstí s vyřešením bezpečného křížení pěší 
trasy ve směru sever jih, v rozsahu uvedených stavebních objektů (vodohospodářské objekty, objekty přeložek 
IS, mobiliáře a technologie vodního prvku byly řešeny samostatně mimo toto společné řízení). Dojde ke zrušení 
parkoviště před kostelem Narození Jana Křtitele situovaného uprostřed náměstí a  jeho nahrazení zpevněnou 
pobytovou plochou, ke stavebním úpravám úseku silnice III/4915 a navazujících místních komunikací (dále také 
„MK“) ul. Hřbitovní (severní strana náměstí) a ul. Osvoboditelů (jižní část náměstí), k provedení dopravního 
značení, k úpravám zpevněných  a zelených ploch a inženýrských sítí, včetně příslušné technické infrastruktury. 
Součástí rekonstrukce je provedení veřejného osvětlení a realizace světelného signalizačního zařízení, přesun 
památkově chráněného kříže, provedení sadových úprav, umístění nového městského mobiliáře. Záměr vyvolá  
skácení 7 vzrostlých stromů na pozemku parc. č. 230/1 a 695/1 a s tím spojenou náhradní výsadbu.   
 
SO 101 Silnice III/4915 
Stavební objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 66/3, 230/1, 230/2, 
447/3, 695/1, 695/2, 697/1, 697/2, 697/12, 783/2 v k. ú. Slušovice.  
Jsou navrženy stavební úpravy silnice III/4915 v úseku č. 8 - Neubuz v uzlovém staničení cca km 0,006 36 - 
0,228 11, v rozsahu rekonstrukce náměstí Svobody v délce cca  222 m (od napojení MK v ul. Na Výpusti po 
objekt Městské knihovny č.p. 34); osa komunikace v prostoru před objektem č.p. 25 na náměstí Svobody bude 
posunuta severním směrem (nové vyosení), dojde ke sjednocení šířky silnice III/4915 na 7,0 m s rozšířením ve 
směrovém oblouku na 8,0 m;, příčný sklon střechovitý, jednostranný max. 2,5 %. 
Je navržena nová kompletní konstrukce vozovky z asfaltobetonu v tl. 450 mm s částečným využitím stávajících 
konstrukční vrstev, ohraničení silničními obrubníky s převýšením 120 mm, v místech pro přecházení 20 mm. 
Dojde k vybudování nového levostranného zastávkového pruhu š. 2,75 m, k doplnění dvojřádku ze žulových 
kostek podél obrub, stavebnímu provedení nového místa pro přecházení včetně jeho osvětlení. 
Odvodnění pomocí 8 ks uličních vpustí s napojením kanalizačními přípojkami PVC DN 150 do dešťové 
kanalizace. UV třídy D 400 budou opatřeny litinovými mřížemi 500 x 500 mm bez vložky; žebra mříže osazeny 
v kolmém směru k ose komunikace.   
Po dokončení stavby bude na základě stanovení místní úpravy provozu provedeno vodorovné a svislé dopravní 
značení.  
 
SO 102 Místní komunikace a zpevněné plochy  
Stavební objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 4/1, 4/2, 4/3, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 66/3, 228, 230/1, 
230/2, 447/3, 695/1, 695/2, 697/1, 697/2, 697/12, 783/2 v k. ú. Slušovice. 
V rámci objektu je navrženo oboustranné osazení betonových obrub průřezu 150/250 podél směrově 
upravované silnice s převýšením 120 mm nad niveletou vozovky. Dojde k úpravě stávajícího dopravního 
připojení MK Hřbitovní na silnici III/4915 v prostoru nového podélného parkovacího stání a k úpravě MK 
Osvoboditelů, k odstranění stávající pojížděné a pochůzí zpevněné plochy v rozsahu rekonstrukce náměstí 
Svobody bez fyzického oddělení v návaznosti na šířkovou a výškovou úpravu silnice III/4915; zřízení nového 
dopravního připojení od domu s č. p. 30.  
Směrové a šířkové uspořádání: 
Větev „A“ - základní šířka komunikace 6,0 m:  větev A1 - délka 17,70, větev A2 – celková délka 73,57 m 
Větev „B“ - základní šířka komunikace v jednosměrné části 4,00 m, v obousměrné části 5,50 m – celková délka 
115,55 m,  
Větev „C“ - základní šířka komunikace: 5,50 m, celková délka 38,20 m 
MK Hřbitovní – základní šířka 6,50 m, celková délka 20,30 m.    
Příčný sklon střechovitý, jednostranný max. 2,5%, u chodníků 2%. Podélný sklon v rozmezí 1,34% - 9,34%.   
V prostoru zrušeného zastávkového pruhu je navrženo podélné parkovací stání pro parkování autobusů v době 
smutečních obřadů šířky 2,75 m s povrchem ze žulové kostky; styčná plocha od silnice bude oddělena 
nájezdovým obrubníkem s převýšením 20 mm, nástupištní hrana zastávky navržena z betonových obrub,  
s převýšením 120 mm nad niveletu vozovky.  
Nájezdové klíny ke zvýšené části náměstí budou provedeny ze žulové kostky 100 x 100 uložené do lože 
z cementové malty. Podkladní vrstvy navrženy v konstrukci: 
120 mm          SC C 

8/10        kamenivo zpev. cementem           150 mm          ŠDA                       štěrkodrť  
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Součástí objektu je vybudování chodníků podél silnice s povrchem z betonové dlažby a zpevněných ploch 

v prostoru náměstí, kostela a knihovny; šířka komunikací pro pěší 1,50 m – 2,50 m.  Povrch navržen z dlažby  

200x100 šedé barvy,  v místech pro přecházení a v místech nájezdu vozidel k plochám pro parkování reliéfní 
dlažba, varovný pás š. 400 mm antracitové barvy; ohraničení betonovými obrubníky 150/250 s převýšením 120 
mm.  
Chodníky a část plochy se zelení budou ohraničeny obrubou 100/250 osazenou do betonu. U chodníků bude 
jedna obruba zapuštěná a druhá převýšená 60 mm.  
Plocha před objekty č.p. 31, 39 a před vstupem do knihovny bude s průběžným chodníkem podél silnice III/4915 
z výškových a prostorových důvodů propojena dvěma rampami.  
 
V prostoru zastávky hromadné dopravy, pruhu pro podélné parkování a v prostoru mezi zastávkou hromadné 
dopravy a kulturním domem jsou u chodníku z důvodů vyrovnání výškového rozdílu navrženy betonové opěrné 
zídky OZ 1 a OZ 2, s půdorysnou šířkou 0,50 – 0,60 m. Délka OZ 1 cca 27,0 m s převýšením nad terénem 0,50 
– 0,60 cm; délka OZ 2 cca 3,70 m a 3,50 m s převýšením 0,40 – 0,50 m; vrchní plocha části zídek z dřevěných 
latí bude sloužit jako sedací plocha. 
Před objektem č.p. 180 (obchodní centrum Jednota) budou umístěna dvě stanoviště s podzemními kontejnery 
na tříděný odpad s vyjímatelnými kontejnery z žárově zinkovaného plechu. Základna o rozměrech 1,60 x 1,60m 
bude tvořit pochůznou část, povrch z betonové dlažby; dále zde bude umístěno pouzdro na vánoční strom 
s hloubkou 2,0 m. Ohraničení ploch pro výsadbu stromů ocelovým rámem v betonovém základu.  
 
Odvodnění místních komunikací a ploch je navrženo systémem uličních vpustí a liniových odvodňovacích žlabů 
do dešťové kanalizace (SO 303) přípojkami z PVC DN 150. Parkovací plocha na východní straně náměstí za 
kostelem bude odvodněna přes uliční vpusti do odlučovače ropných látek a následně svedena do dešťové 
kanalizace, UV třídy D 400 budou opatřeny litinovými mřížemi 500 x 500 mm bez vložky. Část srážkových vod 
bude zasakována do zelených ploch, kolem některých stromů budou instalovány mříže pro zachycení 
srážkových vod. Po dokončení stavby bude na základě stanovení místní úpravy provozu provedeno vodorovné 
a svislé dopravní značení.  
 
Návrhy konstrukce: 
MK a obslužná komunikace v parkovací ploše:                         
50    mm         ACO 11        Asfaltový beton obrusný                  
0,7   kg/m2       PS                spojovací postřik asfaltový              

70    mm         ACP 16+       asfaltový beton podkladní             
1,5   kg/m2       PI                  infiltrační postřik asfaltový             
150  mm         ŠDA Ge        štěrkodrť                                        
150  mm         ŠDA GE         štěrkodrť                                        
                       Geotextilie     500g/m2   

 420 mm         CELKEM 
 
Plochy pro parkování vozidel (náměstí):  
  80  mm         DL I               Betonová dlažba 200x100 šedé barvy, vyznačení stání řádkem antracitové barvy 
  40  mm              L                    podklad z kameniva fr. 4-8  

120 mm          SC C 
8/10        kamenivo zpev. cementem   

150 mm          ŠDA                       štěrkodrť    

390 mm          CELKEM                                                                                                
 

Pruh pro podélné parkování:                                                       
100 mm          DL I               Žulová kostka 100x100                         
 40  mm          L                    podklad z kameniva fr. 4-8              
120 mm          SC C 

8/10        kamenivo zpevněné cementem                
150 mm          ŠDA GE         štěrkodrť                                         
410 mm          CELKEM            
                              
Plocha náměstí, možný pojezd vozidly:  
80 mm            DL I               Betonová dlažba 100x100 šedé barvy, varovný pás š. 400 mm, reliéfní, antracit 
40  mm           L                    podklad z kameniva fr. 4-8              
120 mm          SC C 

8/10        kamenivo zpevněné cementem                 
150 mm          ŠDA GE         štěrkodrť                                         
390 mm          CELKEM      
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Plocha náměstí, ohraničení obdélníků (žula LIPNICE SMIRK):  
50  mm           DL                 Kamenná dlažba 400x400 
40  mm                 L                    podklad z kameniva fr. 4-8  

150 mm          SC C 
8/10        kamenivo zpevněné cementem   

150 mm          ŠDA  GE               štěrkodrť    

390 mm          CELKEM  
 
Plocha náměstí, výplň obdélníků (DOLNOBŘEZENECKÁ ŠEDÁ SMIRK):  
50  mm           DL                 Kamenná dlažba 400x400 
40  mm                 L                    podklad z kameniva fr. 4-8  

150 mm          SC C 
8/10        kamenivo zpevnění cementem   

150 mm          ŠDA  GE               štěrkodrť    

390 mm          CELKEM  
 
Příjezd ke Kulturnímu domu, sjezdy: 
80  mm           DL I               Betonová dlažba 100x100 šedé bary, varovný pás š. 400 mm, reliéfní, antracit 
40  mm                 L                    podklad z kameniva fr. 4-8  

120 mm          SC C 
8/10        kamenivo zpev. cementem   

150 mm          ŠDA                       štěrkodrť    

390 mm          CELKEM  
 
Chodníky: 
80 mm            DL I                Betonová dlažba  
40  mm           L                     podklad z kameniva fr. 4-8              
200 mm          ŠDA GE          štěrkodrť                                         
320 mm          CELKEM   
 
SO 401 Veřejné osvětlení 
Stavební objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 4/1, 4/2, 4/3, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/8, 7/9, 9/1, 228, 230/1, 447/3, 
695/1, 695/2, 697/1, 697/2, 697/12, v k. ú. Slušovice. 
Po demontáži stávajícího veřejného osvětlení je navrženo provedení nového veřejné osvětlení v rozsahu 
rekonstrukce náměstí Svobody. Nové osvětlení je tvořeno svítidly LED 53-71W na hliníkových stožárech výšky 
6,0 m s jednostranným nebo dvoustranným výložníkem; pro nasvícení přechodů pro chodce se použijí svítidla 
speciálně určená pro nasvícení přechodů. V parku před kostelem jsou řešena dvě svítidla v parkovém provedení 
LED 53W s výškou stožáru 5,0 m, včetně reflektorů pro interiérové nasvícení vstupní části kostela. Celkem bude 
v prostoru náměstí osazeno 39 stožárů veřejného osvětlení vč. výzbroje stožárových rozvodnic. Stožáry svítidel 
budou osazeny na betonových základech 0,6 x 0,6 x 1,2 m do kotvících roštů, které budou pevně spojeny s 
výztužnou armaturou základu. Kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno kabelem CYKY-J 
4x16mm2. Uložení kabelů bude provedeno v kabelové rýze do pískového lože, v celé délce uloženo v chráničce, 
celá trasa bude opatřena výstražnou PVC fólií. Nové sloupy veřejného osvětlení budou uzemněny zemnícím 
páskem nebo zemnícím drátem FeZn. Součástí objektu je úprava stávajícího rozvaděče RVO 001, umístěného 
na vnější stěně objektu mateřské školky č.p. 23 na náměstí Svobody. Současně bude proveden nový rozvaděč 
RVO 001.1 u venkovní zídky farního úřadu. Jedná se o plastovou skříň na pilíři, vyzbrojenou vývody pro napojení 
stávajícího osvětlení, pro připojení rozvodnice semaforu a pro připojení elektroinstalace kašny. Součástí objektu 
bude příprava pro napojení elektroinstalace kašny, osvětlení studny a příprava pro napojení semaforů na 
přechodu pro chodce. Bude provedeno kabelové vedení a jeho ukončení u těchto prvků. V návaznosti na 
realizaci nových prvků veřejného osvětlení budou provedeny demontáže stávajících sloupů a svítidel. 
 
SO 702 Úprava pomníku 
Stavební objekt je umístěn na pozemku parc. č. 695/1 v k. ú. Slušovice. V rámci záměru je navrženo přemístění 
kulturní památky - kamenný kříž, umístěný poblíž jižní fasády kostela Narození sv. Jana Křtitele  
o cca 31 metrů západním směrem, do obnoveného veřejného prostoru náměstí. Pro umístění kříže bude 
vybudována základová konstrukce v podobě základové patky půdorysných rozměrů jako kříž do nezámrzné 
hloubky.  
 
SO 801 Sadové úpravy 
V rámci rekonstrukce náměstí a provedené inventarizace stávajících dřevin budou odstraněny stávající dřeviny 
ve špatném zdravotním stavu či v kolizi s novým uspořádáním veřejného prostranství, které budou nahrazeny 
novou výsadbou (18 ks stromů a cca 480 m2 křovin). Dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou v podobě 
zelených ploch, okrasných záhonů, křovin a výsadby cca 44 ks stromů.  
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SO 901 Světelné signalizační zařízení  
Stavební objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 4/1, 7/1, 7/2, 7/5, 695/1 v k. ú. Slušovice. 
Z důvodu stavebních úprav u přechodu pro chodce na náměstí Svobody je navrženo vybudování 2 kusů 
nosných konstrukcí – základové patky a 2 ks výložníkových stožárů, pro možnosti montáže technologických 
prvků světelné signalizace (dále také „SSZ“). Technologickými prvky světelné signalizace jsou řadič SSZ, 
návěstidla, detektory (tlačítka pro chodce) a dopravní radary. Součástí je i zhotovení kabelových tras pro 
propojení technologických prvků SSZ a dále pro propojení zařízení do sítě NN. Na každém stožáru bude 
nainstalován výložník se svítidlem pro přisvětlení přechodu pro chodce. Veškeré technologické prvky SSZ 
budou umístěny od silniční obruby do vzdálenosti 2,0 m.  

 
II. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanoví podmínky pro    

umístění stavby:  
1.  Záměr bude umístěn v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:250 (výkres č. C.3) 

a s katastrálním situačním výkresem v měřítku 1:500 (výkres č. C.4)  se zakreslením stavebních pozemků, 
požadovaným umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, které vypracoval Ing. Kamil 
Prokůpek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301623, v lednu 2020, odpovědný projektant 
Ing. Arch. Jiří Jílek, autorizovaný architekt, ČKA 03330, a které jsou přílohou tohoto stanoviska.  

2.  Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.  
 
III. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanoví podmínky pro provedení 

stavby:  
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení speciálním 
      stavebním úřadem pro pozemní komunikace, vypracoval Ing. Kamil Prokůpek, autorizovaný inženýr pro  
      dopravní stavby, ČKAIT 1301623, odpovědný projektant Ing. Arch. Jiří Jílek, autorizovaný architekt, ČKA  
      03330, a které jsou přílohou tohoto stanoviska. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
      povolení speciálního stavebního úřadu.  
2.   Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele.  
3.  Stavebník oznámí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 18q vyhl. č. 503/2006 Sb.,  
     o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu  
     s předloženou dokumentací a podmínkami stanovenými v závazných stanoviscích vydaných pro řízení 
     dotčenými správními orgány, s dostatečným časovým předstihem, tyto fáze výstavby pro provedení 
     kontrolní prohlídky stavby: 
     - po odfrézování krytu a určení rozsahu oprav konstrukce vozovky 
     - odvodnění před zasypáním přípojek 
     - obrub před pokládkou konstrukčních vrstev 
     - prohlídka po provedení živičných a dlážděných konstrukcí 
     - závěrečná kontrolní prohlídka 
4. Před zahájením stavebních prací bude oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou provedeno 
     vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněna opatření předcházející 
     jejich ohrožení nebo poškození v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou 
     součástí projektové dokumentace. Doklady o vytyčení předloží stavebník k závěrečné kontrolní 
     prohlídce.  
5. Při realizaci stavby budou respektována stanoviska dotčených orgánů, vyjádření a podmínky správců 
     technických sítí uvedených v seznamu dodaných podkladů. Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci 
     vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena.  Vyžádají-li si to okolnosti, budou správci sítí přizváni 
     podle povahy věci ke konzultaci.  
6. Při stavbě budou dodržována závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, 
     zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
     o pozemních komunikacích a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
     zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
     pozemních komunikací a veřejného prostranství).  
7. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.  

8. Staveniště musí být zařízeno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí např. 
hlukem, prachem, dále k omezování přístupu k přilehlým pozemkům k sítím technického vybavení  
a požárním zařízením.  

9. Zjištěné závady na stavbě, které by ohrožovaly životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, budou 
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 
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10. Při provádění stavby bude na stavbě nebo staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby. 
11. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích odstranit veškeré závady 

ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou na komunikacích, po nichž bude probíhat staveništní 
doprava. 

12. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo 
opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů  
vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady nebo plnohodnotně nahradit. 
 

13. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů státní správy vyplývající 
z jejich stanovisek vydaných k dokumentaci pro územní a stavební řízení, zejména: 

 Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, vydal dne 19.11.2020 pod č. j. 1/2020 sp. zn. MUS-1080/2020-
SU/Čer souhlasné závazné stanovisko, kterým souhlasí s umístěním výše uvedeného záměru za těchto 
podmínek:  
1. Záměr bude umístěn v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:250 (výkres č. C.3) 
    a s katastrálním situačním výkresem v měřítku 1:500 (výkres č. C.4)  se zakreslením stavebních  
    pozemků, požadovaným umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, které vypracoval 

            Ing. Kamil Prokůpek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301623, odpovědný 
            projektant Ing. Arch. Jiří Jílek, autorizovaný architekt, ČKA 03330, a které jsou přílohou tohoto 
            stanoviska.  
        2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

 

 Městský úřad Vizovice, odbor Životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko č. j. MUVIZ 
017733/2020/MM ze dne 15.12.2020: vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko za dodržení 
podmínek jednotlivých odborů na příslušném úseku státní správy: 

-  Orgán odpadového hospodářství: 
              vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých 

      druhů a kategorií. Poté budou recyklovány či předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.  
- Orgán státní památkové péče: 
       Navržená rekonstrukce podle posouzení žádosti a projektové dokumentace je přípustná při dodržení 

podmínky stanovené v souladu s ust. § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový 
zákon:  

- Dvířka skříně nového elektroměrového rozvaděče na fasádě kostela budou plechová v barvě 
fasády kostela nebo barevně přizpůsobená stávajícímu okolnímu povrchu a zabudována budou 
tak, aby lícovala s fasádou. 

- Pozemní komunikace (silniční správní úřad): 
       Investor je povinen u příslušného silničního správního úřadu pro provádění stavebních prací požádat o  

1. stanovení přechodné úpravy provozu v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon o silničním provozu),  

2. povolení zvláštního užívání komunikace - silnice III/4915 a dotčených místních komunikací  
podle ust. § 25 ZoPK. 

             Stavební činností nesmí být znečišťovány navazující komunikace; případné znečištění nebo 
     poškození komunikace musí být neprodleně oznámeno majetkovému správci komunikace.  
     Po dokončení stavebních prací je nutné požádat s dostatečným časovým předstihem o stanovení 
     místní úpravy provozu podle zákona o silničním provozu. 

      

 Souhlasné závazné stanovisko k úpravě stávajících dopravních připojení k silnici III/4915 ve Slušovicích 
a ke zřízení nových dopravních připojení, ve kterém v souladu s ust. § 10 odst. 5 podle ust. § 10 odst. 
4 písm. a) ZoPK a ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, v rozsahu  podle předloženého 
situačního výkresu č. 101-03, 1:250, z projektové dokumentace pro uvedenou stavbu v rozsahu 
stavebních objektů uvedené stavby: SO 101 Silnice III/4915, SO 102 Místní komunikace a zpevněné 
plochy (projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. Kamil Prokůpek, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, ČKAIT 1301623, v lednu 2020, odpovědný projektant stavby Ing. arch. Jiří Jílek, datum 
02/2020), za podmínek:  

1. Úpravy stávajících komunikačních připojení a připojení nová budou provedena v souladu se 
ZoPK a vyhláškou č. 104/1994 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s předloženou projektovou dokumentací, vypracoval: Ing. 
Kamil Prokůpek, Ing. arch. Jiří Jílek, datum 02/2020) a v souladu s uzavřenou dohodou  
s majetkovým správcem silnice III/4915 č. SML/0468/20 ze dne 22.07.2020 a stanoviskem PČR, 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, č. j. KRPZ-57023-1/ČJ- 
2021-150506 ze dne 25.06.2020. 
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2. Připojení místních a účelových komunikací budou přímá, bez fyzického oddělení v rozsahu 
a počtu podle předložené PD, odsouhlasené PČR, Dopravní inspektorát Zlín a majetkovým správcem.  

3. V místě stavební úpravy stávajících dopravních připojení (jednotlivé sjezdy, přechody pro chodce, nové 
místo pro přecházení) budou osazeny nájezdové obruby s převýšením 20 mm nad vozovkou. 

4. Styčná plocha parkovacího stání se silnicí bude oddělena nájezd. obrubníkem s převýšením 20 mm. 
5. Nástupištní hrana autobusové zastávky z betonové obruby musí být provedena s výškou nástupní  

hrany nad niveletou vozovky 200 mm; kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu ACO 11 
tl. 50 mm na podklad z asfaltového betonu ACP 16 tl. 50 mm. 

6. U upravovaných připojení nemovitostí bude styková spára mezi novým a původním povrchem 
vozovky strojně zaříznuta a vyplněna pružným bitumenovým materiálem.  

7. Po celou dobu trvání a užívání jednotlivých dopravních připojení bude zajištěn a udržován 
bezpečný rozhled při vjíždění na komunikaci a odpovídající rozhled pro zastavení ostatních  
vozidel v době odbočování vozidla na účelovou komunikaci v souladu s příslušnou ČSN  
a předloženou dokumentací. 

8. Jednotlivá připojení budou zřízena se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení 
 dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem z asfaltobetonu, betonové dlažby atd.  

9.  Případné budoucí objekty, stavby, objekty a vegetace u jednotlivých dopravních připojení nesmí 
  tvořit překážku v rozhledových polích komunikačního připojení.   

10. Stavební řešení jednotlivých připojení v místě připojení na vozovku nesmí tvořit překážku při 
  provádění zimní údržby.  

11. Je nutné splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska jejich ochrany a majetkového  
  správce komunikace z hlediska ochrany silnice III/4915. 

12. Případné úpravy připojení komunikace či jejího okolí je nutné řešit s příslušným silničním 
   správním úřadem a v souladu s příslušnými předpisy, tj. ZoPK a prováděcí vyhláškou  
   č. 104/1997 Sb. 

 
- Orgán územního plánování: 

Závazné stanovisko podle ust. § 96 b odst. 3 stavebního zákona: 
Záměr je přípustný: Výše uvedený záměr bude umístěn a proveden dle předložené dokumentace ke 
společnému územnímu a stavebnímu řízení, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska; 
další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví. 

Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší. Platný Územní plán Slušovice je  
v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska 
souladu s územním plánem. Záměr bude realizován v centru města Slušovice a jím dotčené pozemky 
jsou součástí stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch. 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, souhlasné závazné stanovisko č. j. 
KHSZL 26361/2020 ze dne 07.12.2020, za podmínky: 

1. 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 hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze  
č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými  
účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací 
personálním a technickým vybavením zkrácen na nebytně nutnou dobu. Pro stavební práce 
budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.  

 
14. Při umístění a provádění stavby budou plně dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření 

vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury k dokumentaci pro územní a stavební řízení, 
zejména: 

       - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0468/20 s ŘSZK, p.o., ze dne 22.07.2020, 
 - vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002189835 ze dne 22.07.2020 (nově GasNet, s.r.o.) 
 - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 704569/20 ze dne 21.07.2020 (nově CETIN a.s.) 
 - vyjádření E.ON Distribuce, s.r.o., zn. H18502-226060802 ze dne 29.07.2020 (nově EG.D, a.s.) 

     - vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2020-03623-01 ze dne 23.07.2020. 
     

15. MěÚ ODSH MěÚ Vizovice si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud  
by to vyžadoval silniční nebo jiný veřejný záměr. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):  
Město Slušovice, IČ: 002 84 475. se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice; 
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín; 
EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno;  
CETIN a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19 Libeň 190 00 Praha 9;  
GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; 
Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4;  
Služby města Slušovice, p.o., IČ: 751 58 108, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice. 
 
Odůvodnění: 
ODSH MěÚ Vizovice obdržel od stavebníka dne 03.02.2021 žádost o vydání společného územního  
a stavebního povolení na předmětnou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.  
Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace po doložení všech podkladů  oznámil v souladu s ust. § 94 m 
odst. 1 dokumentem č. j. MUVIZ 004017/2021 ze dne 18.03.2021 zahájení společného řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Okruh účastníků řízení stanovil podle ust. § 94k 
stavebního zákona. Podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení zahájení řízení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska. Současně správní 
orgán účastníky řízení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu poučil, že se mohou před vydáním rozhodnutí 
v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě 5 dnů ode 
dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení tohoto oznámení.   
 
Při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, speciální stavební úřad vyhodnotil okruh účastníků řízení, jenž je 
vymezen zákonnou úpravou v ust. § 94k stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje stavebník; 
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastník stavby, na které má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž 
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být společným povolením přímo dotčeno. Speciální stavební úřad proto do okruhu účastníků řízení 
zahrnul kromě stavebníka vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí 
a další dotčené osoby, tj. správce inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, přičemž vycházel 
z údajů žádosti stavebníka a ze srovnání údajů podle podkladů z  informačního systému katastru nemovitostí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 94m 
odst. 2 stavebního zákona a § 144 správního řádu doručil oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení podle 
ust. § 94k písm. e) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního 
zákona byli identifikováni označením pozemků a staveb. 
Účastníky řízení podle ust. § 94k písm. a) – d) stavebního řádu jsou: 
Město Slušovice, IČ: 002 84 475, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice; Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, 
se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860,  
se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín; a vlastníci a majetkoví správci inženýrských sítí uložených v pozemcích 
dotčených stavbou nebo prováděním stavby:  
EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno; GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; CETIN a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem 
Českomoravská 2510/19 Libeň 190 00 Praha 9; Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 
00 Praha 4; Služby města Slušovice, p.o., IČ: 751 58 108, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice. 
Účastníky řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (další dotčené osoby podle ust.  § 27 odst. 2 
správního řádu) jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno (identifikovaní 
označením pozemků a staveb): 
parc. č.  1, 2/1, 2/2, 3/1, 4/5, 5, 6/1, 7/3, 8/1, 9/11, 10, 131, 132, 135/2, 139/1, 219/1, 219/2, 220, 221, 222/1, 
223, 224, 225, 226, 227, 229, 233/1, 234, 237, 238/1, 239, 240, 242, 447/2, 661/1, 661/2, 664/1, 664/2, 664/3, 
665, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 681, 682/1, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688/1, 
688/2, 689, 690/2, 691, 692, 693, 694, 697/3, 697/4, 697/14, 697/16, 697/17, 697/18, 697/19, 697/21, 699/1, 
782, 783/1, 785/1, 785/2, 786, 801, 802, 803, 804, vše v k. ú. Slušovice.  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
V průběhu stavebního řízení účastníci neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.  
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K žádosti o povolení stavby byly doloženy uvedené povinné doklady podle ust. § 94l stavebního zákona 
a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu, v platném znění, a další související doklady:  
- Souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou j provedení stavebního záměru ve smyslu ust. 

§ 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace - ŘSZK, p.o., 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OŽP, č. j. MUVIZ 017733/2020/MM ze dne 15.12.2020, 
- závazné stanovisko MěÚ Slušovice, Stavební úřad, č. j. 1/2020, sp.zn. MUS-1080/2020-SU/Cer ze dne  
  19.11.2020, 
- rozhodnutí MěÚ Vizovice, ODSH, umístění IS, č. j. MUVIZ 001653/2021 ze dne 05.02.2021, 
- rozhodnutí MěÚ Slušovice, sp. zn. MUS-129/2021-Bor/ZUK ze dne 08.02.2021,  
- rozhodnutí MěÚ Slušovice, sp. zn. MUS-124/2021-Bor/povolení sjezdu ze dne 01.02.2021, 
- rozhodnutí MěÚ Slušovice, sp. zn. MUS-167/2021-KSBor ze dne 10.02.2021, 
- rozhodnutí KÚ ZK, OKaPČ, č.j. KUZL 47555/2016 ze dne 04.07.2016, 
- smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0468/20 s ŘSZK, p.o., ze dne 22.07.2020, 
- stanovisko PČR DI Zlín, č. j. KRPZ-57023-1/ČJ-2020-150506, ze dne 25.06.2020, 
- stanovisko KHS ZK, č. j. KHSZL 26361/2020 ze dne 07.12.2020,  
- stanovisko HZS ZK, č.j. HSZL-3858-2/SPD-2020 ze dne 02.09.2020,  
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002189835 ze dne 22.07.2020, 
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 704569/20 ze dne 21.07.2020, 
- vyjádření E.ON Distribuce, s.r.o., zn. H18502-26060802 ze dne 29.07.2020, 
- vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2020-03623-01 ze dne 23.07.2020, 
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., PM - 43495/2020/5203/Čer ze dne 22.10.2020. 
 
Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení předložený stavební záměr posoudil podle ust.  
§ 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení  
a zvláštními právními předpisy.  
Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury získaná před 
řízením jsou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jako kapitola F, Dokladová část. 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření správců a vlastníků veřejné technické infrastruktury a tyto zahrnul 
do podmínek společného povolení (ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSZL 
26361/2020  byla do podmínek rozhodnutí zahrnuta pouze podmínka č. 1, která se týká provádění stavebních 
prací, tedy i dopravní stavby; nebyly zahrnuty podmínky pro stavbu vodohospodářských objektů, které nejsou 
součástí tohoto společného povolení).  
 
Ve smyslu ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona vydal k záměru souhlasné závazné stanovisko orgán  
územního plánování, Městský úřad Vizovice, odbor stavební úřad, příslušný podle ust. § 6 stavebního zákona 
jako součást koordinovaného stanoviska č. j. MUVIZ 017733/2020/MM ze dne 19.10.2020. Orgán  
územního plánování po přezkoumání záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánovaní, konstatoval, že záměr  
je přípustný a že bude umístěn a proveden dle předložené dokumentace ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro 
přípravu a uskutečnění záměru nestanovil.  
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům 
na využívání území v souladu s platným územním plánem Územní plán Slušovice vydaný Zastupitelstvem 
města Slušovice dne 16.06.2014 usnesením č. 243/2014 s nabytím účinnosti dne 15.07.2014. Uvedená stavba 
je umístěna převážně na pozemcích, které slouží jako plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných 
ploch PV. 
 
Rozhodnutí o povolení ke kácení stromů v rámci řešeného stavebního záměru a uložení povinnosti náhradní  
výsadby vydal příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění, tj. Městský úřad Slušovice, dne 10.02.2021, sp. zn. MUS-167/2021-KS/Bor, v právní 
moci dne 27.02.2021.  
Povolení k přemístění vedlejší stavby (SO 702 - Úprava pomníku), která byla vyvolána změnou situačního 
řešení prostoru náměstí a která je nemovitou kulturní památkou, vydal Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor 
kultury a památkové péče, pod č. j. KUZL 47555/2016 dne 04.07.2016, v právní moci dne 28.07.2016. 
Předloženou projektovou dokumentaci stavby pro společné řízení vypracoval Ing. Kamil Prokůpek, autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301623, odpovědný projektant Ing. Arch. Jiří Jílek, autorizovaný architekt, 
ČKA 03330, únor 2020. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 
stavebního zákona. Podle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost 
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a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace stavby 
byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 405/2017, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, příloha č. 11. 
 
Na základě provedeného společného řízení speciální stavební úřad zjistil, že uvedený stavební záměr je 
v souladu územním plánem, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
závaznými stanovisky, s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a stavebního 
zákona. 
 
V průběhu správního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily společnému povolení 
předmětné stavby, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení  
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím ODSH MěÚ 
Vizovice. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže  
si adresát písemnosti uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná běžet 
dnem následujícím po dni oznámení. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti stanovené 
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. 
 

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ust. § 152 
stavebního zákona. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

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 před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek o povolení stavby 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. 

Toto rozhodnutí platí v souladu s ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní 
moci. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době 
jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka 
o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.  

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu – ust. § 122 stavebního zákona. Pro vydání 
kolaudačního souhlasu stavebník opatří v souladu s § 122 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska 
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. 

otisk úředního razítka 

 
 
 
 
Bc. Marie Balusková v. r. 
(elektronicky podepsáno) 

referent odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
 
Příloha: situační výkres č. C3 
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Správní poplatek: 
Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě 
staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním 
samosprávným celkem, je podle zákona o správních poplatcích, položka 17 a 18, od správního poplatku 
osvobozeno. 
 
 
Toto rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení bude účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. 
e) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 zákona 
správního řádu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice  
a Městského úřadu Slušovice po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.  

 

 

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

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ……………………………… 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna  
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.  

 

 
…………………………………………………….                          
Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí              
                     
 
 
ROZDĚLOVNÍK 
 
Stavebník (doručení do vlastních rukou): 
Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, zastoupený Ing. Jiří Jílek, IČ: 415 84 546, se sídlem 
Zlínská 188, 763 14 Zlín – Kostelec 
 
Účastníci řízení (doručení do vlastních rukou): 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IDDS: jjfsbqc 
EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu 
CETIN a.s, IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19 Libeň 190 00 Praha 9; IDDS: qa7425t 
GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; IDDS: rdxzhzt 
Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IDDS: 66nkwcv 
Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: ap9k6zi 
 
 
Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou): 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo 
odpovídající věcnému břemenu podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků 
a staveb: 
vlastníci pozemků parc. č.  1, 2/1, 2/2, 3/1, 4/5, 5, 6/1, 7/3, 8/1, 9/11, 10, 131, 132, 135/2, 139/1, 219/1, 219/2, 
220, 221, 222/1, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 233/1, 234, 237, 238/1, 239, 240, 242, 447/2, 661/1, 661/2, 
664/1, 664/2, 664/3, 665, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 681, 682/1, 683/1, 683/2, 684, 
685, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690/2, 691, 692, 693, 694, 697/3, 697/4, 697/14, 697/16, 697/17, 697/18, 
697/19, 697/21, 699/1, 782, 783/1, 785/1, 785/2, 786, 801, 802, 803, 804, vše v k. ú. Slušovice 
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Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, 
IDDS: w6thp3w 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IDDS: 
scsbwku 
Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d 
Městský úřad Vizovice, odbor Stavebního úřadu, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 1007, 763 12 
Vizovice (osobně) 

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně) 
Městský úřad Vizovice, ODSH, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně) 

Městský úřad Slušovice, silniční správní úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d 
Městský úřad Slušovice, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r 
 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, podatelna 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d (dle ust. § 25 odst. 3 správního 
řádu k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy ODSH o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
GasNet Služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1 Brno Zábrdovice, IDDS: jnnyjs6 
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