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

Stavební povolení 

 
Výroková část: 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice (dále jen „ODSH“ 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“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 108 až 114 stavebního 
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.04.2021 podal žadatel:  
 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,  

   město Slušovice, IČ: 002 84 475, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,  
   oba na základě plné moci v zastoupení Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice 
   nad Dřevnicí, (dále také „stavebník“), 

 
a po provedeném řízení: 
I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě  
     územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 

na stavbu  
„Silnice III/4915: Slušovice I“ 

v rozsahu SO: 
SO 101 - Silnice III/4915  
SO 102 - Chodníky, sjezdy, připojení MK 
SO 103.1 - DIO Přechodné dopravní značení (část ŘSZK) 
SO 103.2 - Přechodné dopravní značení  
SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem 
SO 202 - Zárubní zeď 
SO 203 - Opěrné a zárubní zdi s oplocením 
SO 204 - Opěrná zeď 
 
(dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 1102, 1112/1, 1357, 1143/1, 1419, 1412/1, 1412/2, 1411, 1455/3,  
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1410, 1409, 1407/1, 1361, 1363/2, 1364, 1415, 1413, 1414, 1049/1, 1102, 762/1, 762/3, 1420, 1103/3, 
1049/5, 1363/1, vše v obci a k. ú. Slušovice.  
 
Druh a účel stavby: Dopravní a technická infrastruktura 
 
Stavba byla umístěna územním rozhodnutím Městským úřadem Slušovice, Stavební úřad, ze dne 
23.04.2020, č. j. 2/20 sp. Zn. MUS-1066/2019-SÚ/Hyn, v právní moci dne 06.06.2020. 
 
Popis stavby:  
Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/4915 ve Slušovicích na příjezdu z obce Hvozdná, uzl. úsek 
č. 5 „Pod Sadem“ v uzlovém staničení km 0,361 - 0,818 se zajištěním její stability v náročném terénu  
soustavou opěrných zdí a výstavba nového chodníku. V rámci stavby je navržena obnova stávající vozovky 
daného úseku silnice v havarijním stavu, soustava opěrných zdí, úprava dopravních připojení nemovitostí  
a připojení místních komunikací k silnici. Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení a výměna 
svislého dopravního značení dle potřeby. 
Objekty kanalizace a vodovodu nejsou předmětem tohoto správního řízení. Stavba si vyžádá kácení 13 ks 
stromů, před RD na pozemku parc. č.  1409 bude vykácen živý plot v délce cca 11,0 m. 
Přístup ke stavbě bude zajištěn ze silnice III/4915, práce budou probíhat převážně za úplného vyloučení 
dopravy, včetně hromadné linkové dopravy; pro pěší bude vzhledem k technickým podmínkách zajištěn 
zabezpečený koridor. Objízdná trasa (včetně autobusové dopravy) je navržena přes obec Březová po 
silnicích II/491 a III/4914 v délce cca 4,0 km.  
 
SO 101 - Silnice III/4915  
Je navržena nová konstrukce vozovky tl. 450 mm s předpokládanou sanací zemní pláně v tl. 300-400 mm, 
povrch z asfaltového betonu. Odvodnění podélnou drenáží z PVC DN 90 mm, minim. 250 mm pod úrovní 
pláně. Nová konstrukce navržena v úseku km 0,361 - 0,718 (délka 357,0 m); v úseku km 0,718 - 0,818  je 
navržena obnova obrusných vrstev v tl. 110 mm (délka 102 bm). Silnice navržena jako obousměrná 
dvoupruhová v kategorii MO 7,50/50 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, jízdní pás 2 x 3,0 m, vodící proužek 0,25 
m, bezpečností odstup 0,50 m. Šířka vozovky 6,50 m mezi obrubami s převýšením 120 mm, ve složeném 
oblouku R = 16,40 m a R= 80,0 m je rozšíření na 7,0 m. Největší oblouk poloměr R = 500,0 m. Šířka 
vozovky lemována betonovými obrubníky ABO 2-15 a přídlažbou z dvouřádku žulových kostek 10/10. Příčný 
spád většinou jednostranný 2,50%; podélný spád proměnlivý 0,5% - 10,0% dle stávajícího stavu  
a konfigurace terénu. Výškové a šířkové řešení dáno stávajícím stavem bez výrazných změn; podélný profil 
v rozmezí 0,5% - 10,0%.  
Navržená konstrukční skladba: 
Asfaltový beton ACO 11                        50 mm 
Spoj. asf. postřik 0,5 - 0,7 kg/m2  
Asfaltový beton ACP 16+                       60 mm                                   
Infiltrační postřik 0,8 - 1,0 kg/m2 

Štěrkodrť ŠD 0-63                                 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-63                                 190 mm  
Celkem                                                  450 mm 
 
Odvodnění vozovky řešeno podélným a příčným spádem do nově navržené sestavy dešťových vpustí (DV) 
třídy D 400 se zaústěním přípojkami PVC DN 200 (potrubí SN 10) do nové dešťové kanalizace.  
Pláň pod novou konstrukcí odvodněna vyspádováním k okraji do nově navržené podélné drenáže PVC DN 
90 mm min. 250 mm pod úrovní pláně se zaústěním do DV. 
 
SO 102 - Chodníky, sjezdy, připojení MK 
V návaznosti na novou osu silnice III/4915 budou osazeny nové oboustranné obrubníky s převýšením 120 
mm nad obrusnou vrstvu komunikace. Je navržen nový pravostranný chodník od napojení na přístupový 
chodník k podchodu v km 0,563 u stožárové trafostanice v km 0,661 v délce 98 mb, min. šířka 1,65 m,  
u nástupišť autobusových zastávek min. šířka 1750 mm; povrch z betonové zámkové dlažby. Ve staničení 
km 0,655 bude nový chodník dočasně ukončen. Příčný spád jednostranný směrem k obrubě, ohraničení na 
vnější straně betonovou obrubou ABO 13-10 s převýšením 60 mm, příp. dotažení ke zděným objektům; na 
straně silnice silniční obrubník ABO 2-15 s převýšením  120 mm,  
Dojde k úpravě připojení křižovatky a křižovatkových oblouků silnice III/4915 s místními komunikacemi  
se živičným povrchem ve staničení km 0,451, km 0,784 90 a km 0,800 70; připojení budou úrovňová, 
styková spára se stávajícím povrchem vyplněna pružným bitumenovým materiálem. V km 0,565 je navrženo 
levostranné monolitické schodiště, které propojí nový chodník s úzkým chodníkem na parcele č. 1143/1. 
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Budou provedeny stavební úpravy sjezdů z jednotlivých pozemků k silnici (sjednocení šířek sjezdů; 
zapuštění nájezdových obrubníků 150x150x1000 mm s nadvýšením 50 mm nad niveletu vozovky) a úprava 
stávající autobusové  zastávky ve směru ze Slušovic; v místě nástupní hrany šířky min. 2,0 m a délky 12,0 m 
budou osazeny silniční betonové obrubníky BO 15-30 výšky 160 mm; v místě sjezdů bude proveden varovný 
pás v reliéfní dlažbě.  Součástí je obnova oplocení pozemku p. č. 1414 v délce 40,0 m - monolitická 
železobetonová zeď šířky 400 mm a podezdívky š. 200 mm ze ztraceného bednění, výška cca 600 mm, 
osazení ocelovými sloupky pro výplň z pletiva. 
 
Opěrné zdi 
Pro zajištění stability tělesa silnice III/4915 byly navrženy opěrné zdi (SO 201 – SO 204), pro jejichž 
provedení budou použity třídy betonů: 
Dřík zdi:                                               železobeton C 30/37 – XC4 XF3 XA2 – CI 0,20 – Dmax 22 mm 
Podkladní beton, podbeton. drenáže: prostý beton C 12/15 X0 
Betonářská výztuž:                              ocel B500B 
 
SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem 
Pro zajištění stability násypového tělesa komunikace je navržena nová úhlová monolitická zeď 
z železobetonu délky 127 bm, výška nad terén 1,3 m, založení na třech řadách trubních mikropilot délky 12 
m, s vyneseným chodníkem š. 2,0 m se zábradlím mostního typu v. 1,1 m podél opravované komunikace. 
Na zeď bude navazovat plošně založené monolitické schodiště šířky 1,8 m délky cca 11,0 m - 3 x plošné 
založení; výstupní rameno bude osazeno na ozub v konzolovité části stěny. Dřík i základ zdi široký 0,5 m, 
konzolovitá vyložená část vysoká 0,3-0,5 m, pro kanalizační vpusti ve dříku zdi bude vytvořena nika hloubky 
0,1 m šířky 1,0 m na celou výšku dříku. Prostor před lícem dříku bude tvořit zpětný zásyp proměnné výšky.  
Rub zdi bude odvodněn drenážním potrubím DN 100 obaleným do geotextilie s vyústěním na terén před 
lícem zdi po vzdálenostech cca 10 bm. Prostor před lícem dříku bude tvořit zpětný zásyp proměnné výšky. 
Pro sledování chování zdi budou osazeny nivelační značky min 0,50 m nad terénem.  
 
SO 202 - Zárubní zeď 
Pro zajištění stability svahu podél silnice III/4915 je navržena trvalá záporová stěna s monolitickým čelem 
délky 34 bm, výška nad terénem 1,3 m, výška zajišťovaného svahu cca 2,25 m. Zeď je navržena z profilů 
HEB 160 délky 6,0 m osazených po vzdálenosti 1,0 m; dřík zdi monolitický železobetonový š. 0,3 m výšky 
1,80 m, monoliticky spojen s trvalými záporami. Po odtěžení zeminy po úroveň dna bude podklad zhutněn, 
na tento podklad bude nadbetonována přibetonávka tl. 0,3 m, na horní stranu osazeno zábradlí výšky 1,1 m.  
Rub opěrné zdi bude odvodněn drenážním potrubím DN 40 obaleným do geotextilie; vyvedení drenáže přes 
dřík zdi s vyústěním do podélné drenáže jdoucí souběžně s komunikací. Za zdí navržen odvodňovací žlab 
z betonových tvárnic pro svedení vody z terénu za zdí do uliční vpusti. 
 
SO 203 -  Opěrné a zárubní zdi s oplocením 
 
SO 203.1 Opěrná zeď délky 15,0 m 
Před pozemkem parc. č. 405 je nově navržena opěrná zeď - záporová stěna trvalá s monolitickým čelem 
délky 15 bm; výška zdi nad terénem cca 0,45 - 0,90 m z profilů HEB 160 délky 6,0 m osazených po 
vzdálenosti 1,0 m. Ocelové profily budou zmonolitněny na šířku stěny 0,3m; za rub zápor jsou osazeny 
pažiny tl. 70 mm, na ŽB dobetonávky bude osazeno oplocení.  
 
SO 203.2 - Úhlová zeď monolitická železobetonová délky 29,0 bm 
Založení na dvou řadách trubních mikropilot typu 108/16  délky 6,0 m (2,0 m volná délka, 4,0 m kořenová 
délka), výška zdi 1,9 m (nad terénem 1,15 m). Základ zdi široký 0,5 m, dřík zdi široký 0,4 m při výšce 0,27 m, 
beton třídy C25/30 XA2 XF; bude provedena monolitická římsa š. 0,4 m při výšce 0,27 m. Na římse navrženo 
oplocení výšky 1,5 m. Odvodnění zdi drenážním potrubím DN 100 do kanalizační vpusti v km cca 0,430.  
   
SO 203.3  - Monolitická zárubní zeď délky 15,0 bm  
Záporová zeď bude tvořena záporami z profilu HEB 160 délky 4,2 m s osazením po vzdálenosti 1,0 m 
obdélníkovým monolitickým železobetonovým dříkem šířky 0,3 m výšky 1,1 m; výška zdi nad terénem 0,45 – 
0,9 m. Dřík bude monoliticky spojen s trvalými záporami, do betonové podezdívky bude osazeno oplocení 
1,5 m. 
 
SO 203.4 - Monolitická zárubní zeď délky 29,8 bm 
Zárubní zeď bude tvořena záporami z profilu HEB 160 délky 4,2 m osazenými po vzdálenosti 1,0 m. Za rub 
zápor budou osazeny pažiny tl. 70 mm a zápory zmonolitněny šířku 300 mm. Zeď bude tvořena 
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obdélníkovým dříkem šířky 0,3 m a výšky 1,1, m, výška nad terénem cca 0,65 m. Dřík bude monoliticky 
spojen s trvalými záporami, do ŽB dobetonávky bude osazeno oplocení výšky 1,5 m.  
 
SO 203.5  - Opěrná zeď délky 9,6 bm 
Zeď nahrazuje stávající opěrnou zídku s oplocením před pozemkem parc. č. 190. Je navržena úhlová zeď 
tvaru „L“, plošné založení, základ zdi široký 0,5 m a dřík 0,4 m, výška nad terénem 0,4 m. Nad dříkem bude 
vybetonována římsa výšky 0,27 m při šířce  0,6 m, zbývající část stávající zdi (před betonovým sloupem 
distribučního rozvodu NN) bude sanována. Na dřík bude osazeno oplocení výšky 1,5 m. 
 
SO 203.6 - ŽB trámec založený na mikropilotách, délka stěny 20,4 bm 
Pro opěrnou konstrukci u pozemku parc. č. 1416 je navržen železobetonový trámec 1,2 x 1,2 m z betonu 
třídy C25/30 XA2, na mikropilotách v osové vzdálenosti 1,2 m v podélném směru a 0,7 m v podélném směru, 
délka trámce 20,4 m, výška zdi nad terénem 0,35 m, založení na dvou řadách trubních mikropilot typu 
108/16 délky 6,0 m (2,0 m volná délka, 4,0 m kořenová délka). Trámec bude rozdělen na dilatační úseky 
délky cca 6,5 m. Odvodnění drenážním potrubím DN 100 do kanalizační vpusti cca v polovině zdi; na konci 
zdi vyvedeno na terén. Na horní úroveň trámce bude osazeno oplocení výšky 1,5 m.  
 
SO 204 - Opěrná zeď 
Je navržena úhlová zeď délky 52,0 m a výšky nad terénem 1,3 m, založená na dvou řadách trubních 
mikropilot typu 108/16 délky 8,0 m (3,0 m volná délka a 5,0 m kořenová, osová vzdálenost mezi 
mikropilotami 1,2 m v podélném směru a 0,9 m v příčném směru. Základ zdi široký 0,5 m, dřík zdi široký 0,4 
m, nad dříkem je vybetonovaná římsa výšky 0,27 m při šířce 0,6 m, rozdělení zdi na dilatační úseky délky 
cca 10,0 m. Na zdi je navržena monolitická římsa šířky 0,6 m výšky 0,27 m a osazení mostního zábradlí.  
Odvodnění drenážním potrubím DN 100 s vyvedením přes dřík zdi na terén.   
 
V rámci řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí atd. jednotlivých zdí  
budou provedeny opatření primární a sekundární ochrany použití vhodných konstrukčních a technologických 
opatření a materiálů, mimo jiné asfaltové nátěry spodní stavby proti agresivním podzemním vodám atd. 
Zasypané části zdí se opatří izolačními nátěry proti zemní vlhkosti. Pro sledování chování stavby budou 
zřízeny pevné body; na každý dilatační celek zdí budou zasazeny celkem 2 ks nivelačních značky min. 0,50 
m nad terénem.  
 
 
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1.  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracoval 

Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301231, květen 2020; pro stavební objekty zdí SO 201 - SO 204  
Ing. Pavel Marek, PhD, autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 1201530, září 2020. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.  
 

2.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele. 
Změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámí stavebnímu úřadu. 

 
3.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
     - prohlídka únosnosti pláně,  
     - prohlídka dešťových vpustí, jejich přípojek a zaústění do kanalizace,  
     - závěrečná kontrolní prohlídka po provedení stavby. 
 
4.  Před zahájením stavebních prací bude 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. Výkopové 
     práce provádění v blízkositi stávajících inženýrských sítí, kabelů, je nutné provádět ručně. 

 
5.  Při realizaci stavby budou respektovány a zohledněny požadavky zejména dotčených orgánů, 

majetkového správce dotčeného VT a správců technických sítí, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek 
vydaných pro předmětnou stavbu a týkají se provádění stavby (viz seznam dodaných podkladů). 
Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena. 
Vyžádají-li si to okolnosti, bude správce VT a správci inženýrských sítí přizváni podle povahy věci ke 
konzultaci. 

  
6.  V rámci bouracích prací musí být dodržovány zásady při provádění bouracích a rekonstrukčních pracích.  
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7.  Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit 
ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti 
a civilní ochrany. 
 

8.  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).  

 
9. Se vzniklým odpadem, který nebude možné využít, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
    Sb., o odpadech, a s příslušnými prováděcími vyhláškami. Doklady o této skutečnosti budou doloženy  
    stavebníkem k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.     

 
10. 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 
 včetně bezbariérového užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie. 

 
11. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo 

   opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu 
   provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů  
   vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady nebo plnohodnotně nahradit. 

 
12. 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. 

 
13. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy, které 
      spolupůsobily v řízení, zejména: 

 Městský úřad Vizovice, odbor Životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko č. j. MUVIZ  
č. j. MUVIZ 012324/2020, sp. zn. S MUVIZ 017734/2020 ze dne 22.11.2020: 
- Orgán odpadového hospodářství: 

              vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých 
        druhů a kategorií. Poté budou předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.  

 
- Silniční správní úřad: 

            Zhotovitel je povinen požádat s dostatečným časovým předstihem o povolení: 
       1. stanovení přechodné úpravy provozu podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  
            na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, pro  
            provádění stavebních prací v profilu pozemní komunikace (min. 30 dnů před zahájením  
            stavebních prací), 
        2. povolení uzavírky provozu podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
      Před kolaudací stavby musí zhotovitel s dostatečným časovým předstihem požádat ODSH MěÚ 
      Vizovice o stanovení místní úpravy provozu podle ust. § 77 zákona o provozu na pozemních 
      komunikacích.  

 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, závazné stanovisko č. j. KHSZL 
26509/2020 ze dne 19.11.2020: 
V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny  
a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo 
k překračování hygienických limitů 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.  
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       Další závazná stanoviska sdělili: 

 Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, stanovisko č. j. KRPZ-30656- 
4/ČJ-2020-150506 ze dne 02.11.2021. 

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, č. j. HSZL-4996-2/2020 ze dne 19.11.2020. 
 
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření vlastníků  
             a správců dopravní a technické infrastruktury k dokumentaci pro územní a stavební řízení, zejména: 

- vyjádření ŘSZK, p.o., zn. ŘSZK ZL/09950/20-529 ze dne 18.09.2020,  
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. H18502-26076401 ze dne 22.10.2020, 
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. L4570-27023621 ze dne 04.11.2020, 
- vyjádření CETIN a. s., č. j. 793209/20 ze dne 29.10.2020, 
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002244972 ze dne 13.11.2021, 
- vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2020-05081-01 ze dne 26.10.2020. 

 
15. MěÚ ODSH MěÚ Vizovice si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud  
      by to vyžadoval silniční nebo jiný veřejný záměr. 
 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín; 
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; 
Město Slušovice, IČ: 002 84 475, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice; 
Novák Tadeáš, nar. 19.08.1988, bytem Na Kopci 5190, 760 01 Zlín; 
Schreiber Zdeněk Ing., nar. 24.05.1966, bytem Fialková 506, Kostelec, 763 14 Zlín; 
Schreiberová Dagmar Ing., nar. 15.09.1965, bytem Fialková 506, Kostelec, 763 14 Zlín; 
Flídrová Ivana, nar. 19.02.1978, bytem U Rybníka 190, Dolínek, 250 70 Odolena Voda; 
Krajčová Gabriela, nar. 26.06.1973, bytem Veselá č. p. 248, 763 15 Veselá; 
Neubauerová Bronislava, nar. 22.03.1972, bytem Kúty 1941, 760 02 Zlín; 
Schreiber Josef, nar. 26.08.1959, bytem Koráb 1125, 763 12 Vizovice; 
Chlud Jan, nar. 24.05.1996, bytem Vítězství 221, 762 15 Slušovice; 
Macalík Bronislav, nar. 01.09.1954, bytem Vítězství 190, 763 15 Slušovice; 
Jünger Miloslav Ing., nar. 18.03.1951, bytem Vítězství 589, 763 15 Slušovice; 
Jüngerová Miroslava, nar. 19.06.1957, bytem Vítězství 589, 763 15 Slušovice; 
Machalíčková Evženie, nar. 26.03.1964, bytem Hřbitovní 485, 762 15 Slušovice; 
Basovník Stanislav, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní                             
485, 763 15 Slušovice; 
Kubátová Helena, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní                             
485, 763 15 Slušovice; 
Císař Jan Ing., nar. 06.03.1985, bytem Švédská 1036/17 Smíchov, 150 00 Praha; 
Novák Aleš, nar. 19.08.1963, bytem Vítězství 213, 763 15 Slušovice; 

   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 23.04.2021 žádost o vydání stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  
Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, pod č. j. 2/20, sp. Zn. MUS-
1066/2019-SÚ/Hyn dne 23.04.2020, v právní moci dne 06.06.2020. Souhlas s vydáním rozhodnutí  
o povolení projednávané stavby podle ust. § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Slušovice, Stavební 
úřad, pod č. j. 1/2021, sp. Zn. MUS-66/2021-SÚ/Hyn dne 20.01.2021. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, byla výše uvedená stavba 
oznámena a projednávána s účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona,  
s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Speciální stavební úřad oznámením  
č. j. MUVIZ 008488/2021 ze dne 19.05.2021 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení  
a dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška o oznámení zahájení stavebního řízení byla na úřední desce 
Městského úřadu Vizovice vyvěšena dne 21.05.2021 a sejmuta dne 08.06.2021. Dnem doručení oznámení  
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o zahájení stavebního 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 
odpovídají věcnému břemenu, bylo oznámení o zahájení řízení doručeno do vlastních rukou a do datové 
schránky. 
 
Podle ust. § 112 odst. 2 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. Současně speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska 
a upozornil, že k později uplatněným stanoviskům námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dále 
byli účastníci řízení 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.  
Speciální stavební úřad upozornil, že v podaných námitkách je třeba uvést skutečnosti, které zakládají jejich 
postavení jako účastníků řízení, důvody podání námitek a že 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.  
Současně speciální stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se 
mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení 
oznámení o zahájení řízení.  
 
K žádosti o povolení stavby byly doloženy níže uvedené povinné doklady podle ust. § 110 stavebního 
zákona a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, v platném znění, a další související podklady:  

 územní rozhodnutí č. j. 2/20 sp. zn. MUS-1066/2019-SÚ/Hyn z 23.04.2020, NPM dne 06.06.2020, 

 vyjádření dle § 15 SZ Stavební úřad Slušovice, č. j.MUS-66/2021-SÚ/Hyn ze dne 20.01.2021, 

 koordinované závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OŽP, č. j. MUVIZ 017734/2020/MM, sp. zn. 
             S MUVIZ 017734/2020/2/MM, ze dne 12.11.2020, 

 stanovisko PČR, KŘPZK, DI Zlín, č. j. KRPZ-30656-4/ČJ-2020-150506 ze dne 02.11.2020, 

 závazné stanovisko HZS ZK, č. j. HSZL-4996-2/2020 ze dne 19.11.2020, 

 závazné stanovisko KHS ZK, č. j. KHSZL 26509/2020 ze dne 19.11.2020, 

 rozhodnutí ODSH MěÚ Vizovice, ZUK, č. j. MUVIZ 005140/2019 z 09.04.2019, 

 rozhodnutí ODSH MěÚ Vizovice, OTP, č. j. MUVIZ 005142/2019 z 11.04.2019,  

 rozhodnutí ODSH MěÚ Vizovice, dopravní připojení, č. j. MUVIZ 005141/2019 ze dne 31.05.2019,  

 rozhodnutí ODSH MěÚ Vizovice, dopravní připojení, č. j. MUVIZ 005739/2020 ze dne 07.04.2020,  

 vyjádření ŘSZK, p.o., zn. ŘSZK ZL/09950/20-529 ze dne 18.09.2020,  

 vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. H18502-26076401 ze dne 22.10.2020, 

 vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. L4570-27023621 ze dne 04.11.2020, 

 vyjádření CETIN a. s., č. j. 793209/20 ze dne 29.10.2020, 

 vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002244972 ze dne 13.11.2021, 

 vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2020-05081-01 ze dne 26.10.2020,  

 vyjádření ČRA a.s., zn. UPTS/OS/258071/2020 ze dne 19.10.2020,  

 vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E44292/20 ze dne 18.10.2020,  

 vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910160053221227 ze dne 18.10.2020,  

 stanovisko Ministerstva obrany, sp. zn. 106581/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 04.12.2020,  

 vyjádření Služby města Slušovice, p.o. , ze dne 03.12.2021,  

 vyjádření Zlín Net, a.s., zn. ZN-Vyj.381/20 ze dne 27.10.2020, 

 vyjádření AVONET, s.r.o., žádost 2020318631 ze dne 26.10.2020,  

 souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou k provedení stavebního záměru ve smyslu ust. 
             § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.  

 
Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je 
vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě 
stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo 
k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; 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 
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být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, 
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku 
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno. Proto do okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad zahrnul kromě stavebníka vlastníky 
pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb. Dále stavební úřad zahrnul do 
okruhu účastníků řízení další dotčené osoby, tj. správce inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
staveniště.  
 
S ohledem na výše uvedené byli do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 
správního řádu zahrnuti podle ust. § 109 písm. a) – d) stavebního zákona stavebník, tj. Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín a město Slušovice, IČ: 002 
84 475, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice; vlastníci pozemků dotčených stavbou:  
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 
Novák Tadeáš, nar. 19.08.1988, bytem Na Kopci 5190, 760 01 Zlín, 
Schreiber Zdeněk Ing., nar. 24.05.1966, bytem Fialková 506, Kostelec, 763 14 Zlín,  
Schreiberová Dagmar Ing., nar. 15.09.1965, bytem Fialková 506, Kostelec, 763 14 Zlín, 
Flídrová Ivana, nar. 19.02.1978, bytem U Rybníka 190, Dolínek, 250 70 Odolena Voda, 
Krajčová Gabriela, nar. 26.06.1973, bytem Veselá č. p. 248, 763 15 Veselá, 
Neubauerová Bronislava, nar. 22.03.1972, bytem Kúty 1941, 760 02 Zlín, 
Schreiber Josef, nar. 26.08.1959, bytem Koráb 1125, 763 12 Vizovice, 
Chlud Jan, nar. 24.05.1996, bytem Vítězství 221, 762 15 Slušovice, 
Macalík Bronislav, nar. 01.09.1954, bytem Vítězství 190, 763 15 Slušovice, 
Jünger Miloslav Ing., nar. 18.03.1951, bytem Vítězství 589, 763 15 Slušovice, 
Jüngerová Miroslava, nar. 19.06.1957, bytem Vítězství 589, 763 15 Slušovice, 
Machalíčková Evženie, nar. 26.03.1964, bytem Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice, 
Basovník Stanislav, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní                             
485, 763 15 Slušovice, 
Kubátová Helena, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní     
485, 763 15 Slušovice, 
Císař Jan Ing., nar. 06.03.1985, bytem Švédská 1036/17 Smíchov, 150 00 Praha, 
Novák Aleš, nar. 19.08.1963, bytem Vítězství 213, 763 15 Slušovice, 

   a vlastníci inženýrských sítí: 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu byli zahrnuti účastníci 
podle ust. § 109 písm. e) – f) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, 
kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu (doručení veřejnou 
vyhláškou), v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí:  
970, 972, 974, 976/2, 979/1, 979/2, 1027, 1029, 1030, 1032/1, 1032/2, 1034, 1036/2, 1040, 1042, 1044, 
1046, 1049/2, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1062/1, 1063/1, 1065, 1066, 1067/1, 1068, 1070, 1071, 
1075/1, 1075/2, 1076, 1081, 1082, 1083/1, 1083/2, 1086/2, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103/1, 1104, 1105, 
1106, 1108, 1109, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1121, 1122, 1123, 1125, 
1126, 1128/1, 1346, 1347, 1348, 1349/4, 1349/7, 1350, 1351, 1352, 1353, 1359, 1360, 1362, 1365, 1367, 
1368/2, 1369/1, 1369/3, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1376/1, 1376/2, 1377, 1379/2, 1379/6, 
1379/7, 1379/11, 1379/13, 1379/14, 1379/15, 1379/21, 1380/1, 1380/2, 1381, 1382/1, 1383, 1384, 1385, 
1386/1, 1388, 1389/1, 1391/1, 1391/3, 1392/1, 1392/2, 1394, 1396, 1397, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1399/5, 
1399/6, 1399/7, 1399/10, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407/2, 1408, 1416, 1417, 
1418, 1421, 1440, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1446/4, 1446/5, 1455/1, 1455/2, 1455/4, 1456/1, 1456/2, 1457, 
1458/, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461/1, 1461/2, 1461/4, 1461/5, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1465/11, 1465/24, 
1465/30, 1465/76, 1762/7, 1762/8, vše v katastrálním území Slušovice. Speciální stavební úřad nezjistil další 
okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
V průběhu stavebního řízení účastníci neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili. 
Předloženou projektovou dokumentaci stavby zpracovali Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem 
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301231, 
květen 2020 a Ing. Pavel Marek, PhD,  autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 1201530, září 2020 
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(stavební objekty zdí SO 201 - SO 204, včetně zpracování statických posudků).  Zpracování projektové 
dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 stavebního zákona. Podle ust. § 159 
stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle 
jím zpracované projektové dokumentace. Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické 
požadavky na stavby, byla zpracována v souladu s vyhláškouč. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.  
Připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako 
podmínky tohoto rozhodnutí. 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 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 povolení).  
 
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v ust. § 111 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 předpisy. O souladu stavby se záměry územního plánování 
v dotčeném území ve smyslu ust. § 15 stavebního zákona vydal souhlasné vyjádření Stavební úřad 
Městského úřadu Slušovice. Správní orgán dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných 
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  
 
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.   
 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle 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 po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Při provádění stavby musí být v souladu s ust. § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se 
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto rozhodnutí platí dva 
roky ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 
2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
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Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu – ust. § 122 stavebního zákona. 

 

Otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
Bc. Marie Balusková v. r. 
(elektronicky podepsáno) 
referentka odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
 
 
 
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 18, od správního poplatku 
osvobozeno. 
 
 
Toto rozhodnutí o stavebním povolení bude účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) – f) 
stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 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 

   Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) - d) stavebního zákona  
Stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na 
kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomu pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemenu (doručení do vlastních rukou): 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, zastoupený Ing. Jiří 
Škrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
Město Slušovice, IČ: 002 84 475, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, zastoupený Ing. Jiří Škrabal, 
Batalická č. p. 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku 
Novák Tadeáš, nar. 1988, Na Kopci 5190, 760 01 Zlín 
Schreiber Zdeněk Ing., nar. 1966, Fialková 506, Kostelec 763 14 Zlín  
Schreiberová Dagmar Ing., nar. 1965, Fialková 506, Kostelec, 763 14 Zlín 
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Flídrová Ivana, nar. 1978, U Rybníka 190, Dolínek, 250 70 Odolena Voda 
Krajčová Gabriela, nar. 1973, Veselá č. p. 248, 763 15 Veselá 
Neubauerová Bronislava, nar. 1972, Kúty 1941, 760 02 Zlín  
Schreiber Josef, nar. 1959, Koráb 1125, 763 12 Vizovice 
Chlud Jan, nar. 1996, Vítězství 221, 762 15 Slušovice 
Macalík Bronislav, nar. 1954, Vítězství 190, 763 15 Slušovice 
Jünger Miloslav Ing., nar. 1951, Vítězství 589, 763 15 Slušovice 
Jüngerová Miroslava, nar. 1957, Vítězství 589, 763 15 Slušovice 
Machalíčková Evženie, nar. 1964, Hřbitovní 485, 762 15 Slušovice 
Basovník Stanislav, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní                             
485, 763 15 Slušovice  
Kubátová Helena, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní                             
485, 763 15 Slušovice  
Císař Jan Ing., nar. 1985, Švédská 1036/17 Smíchov, 150 00 Praha 
Novák Aleš, nar. 1963, Vítězství 213, 763 15 Slušovice 

   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 podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo 
odpovídající věcnému břemenu (doručení veřejnou vyhláškou), v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního 
zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, tzn. vlastníci 
pozemků parc. č. KN:  
970, 972, 974, 976/2, 979/1, 979/2, 1027, 1029, 1030, 1032/1, 1032/2, 1034, 1036/2, 1040, 1042, 1044, 
1046, 1049/2, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1062/1, 1063/1, 1065, 1066, 1067/1, 1068, 1070, 1071, 
1075/1, 1075/2, 1076, 1081, 1082, 1083/1, 1083/2, 1086/2, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103/1, 1104, 1105, 
1106, 1108, 1109, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1121, 1122, 1123, 1125, 
1126, 1128/1, 1346, 1347, 1348, 1349/4, 1349/7, 1350, 1351, 1352, 1353, 1359, 1360, 1362, 1365, 1367, 
1368/2, 1369/1, 1369/3, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1376/1, 1376/2, 1377, 1379/2, 1379/6, 
1379/7, 1379/11, 1379/13, 1379/14, 1379/15, 1379/21, 1380/1, 1380/2, 1381, 1382/1, 1383, 1384, 1385, 
1386/1, 1388, 1389/1, 1391/1, 1391/3, 1392/1, 1392/2, 1394, 1396, 1397, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1399/5, 
1399/6, 1399/7, 1399/10, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407/2, 1408, 1416, 1417, 
1418, 1421, 1440, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1446/4, 1446/5, 1455/1, 1455/2, 1455/4, 1456/1, 1456/2, 1457, 
1458/, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461/1, 1461/2, 1461/4, 1461/5, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1465/11, 1465/24, 
1465/30, 1465/76, 1762/7, 1762/8, vše v katastrálním území Slušovice. 
 
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, 
IDDS: w6thp3w 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u 
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) 
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 
 
Ostatní: 
Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d 

  GasNet Služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1 Brno Zábrdovice, IDDS: jnnyjs6 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: yz5bri9 (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) 


