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Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

         Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby  (dále  jen  "rozhodnutí  o  umístění  stavby"),  kterou  dne
21.11.2019 podala právnická osoba  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.,  IČO  70934860 , K  Majáku  5001, 761 23 Zlín
Město Slušovice, IČO 00284475, Nám. Sbvobody 25, 763 15 Slušovice 
oba v zastoupení  Ing. Jiřím Škrabalem, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle ust. §§ 79 a 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

označené jako

"Silnice III/4915; Slušovice I"

na pozemcích parc. č. 1112/1, 1357, 1143/1, 1419, 1412/1, 1412/2, 1411, 1455/3, 1410, 1409, 1407/1,
1361, 1363/1, 1363/2 1364, 1415, 1413, 1414, 1440, 1049/1, 1102, 762/1, 762/3, 762/6, 1368/1, 1420,
1103/3, 1049/5 v katastrálním území Slušovice.  Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 Stavba obsahuje:

SO 101 - SILNICE III/4915
SO 102 - CHODNÍKY, SJEZDY, PŘIPOJENÍ MK
SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ S CHODNÍKEM
SO 202 - ZARUBNÍ ZEĎ
SO 203 - OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI S OPLOCENÍM
SO 204 - OPĚRNÁ ZEĎ
SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 303 - VODOVOD
SO 401 - PŘELOŽKA KABELU CETIN
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 Druh, účel a umístění stavby:

Stavební úprava silnice III/4915 a výstavba chodníků.

SO 101 - Silnice III/4915
Bude navržena nová konstrukce včetně předpokládané sanace zemní  pláně v tl. 300-400 mm. Nová
konstrukce je navržena v úseku km 0,361 – 0,718. V úseku km 0,718 - 0,818 budu navržena obnova
obrusných vrstev v tl. 110 mm. Šířka vozovky bude lemována betonovými obrubníky ABO 2-15 a
přídlažbou z dvojřádku žulových kostek 10/10 (tvoří funkci odvodňovacího proužku). Odvodnění přes
dešťové vpusti.  Délka upravované silnice III/4915 bude 457,00 m,  šířka vozovky 6,50 m, v místě
pravostranného navrženo rozšíření 7,0 m. 
Umístění: pozemky parc.č. 1112, 1049/1, 762/3, 1049/5, 1103/3 v k.ú. Slušovice.
SO 102 - Chodníky, sjezdy, připojení MK
  V  návaznosti  na  novou  osu  silnice  tř.  III/4915  budou  osazeny  nové  oboustranné  obrubníky  s
převýšením 120 mm nad obrusnou vrstvou komunikace. Součástí SO 102 budou: nový pravostranný
chodník od napojení na přístupový chodník k podchodu (km 0,563) po plochu u stožárové trafostanice
v km 0,661,  délka chodníku 98 bm;  úpravy sjezdů na jednotlivé pozemky a k rodinným domům;
stavební  úpravy  a  připojení  místní  komunikace   Pod  Sadem  v  km  0,451.  Šířka  chodníků  bude
minimálně  1,65  m.  Povrchová  vrstva  chodníků  je  navržena  z  betonové  zámkové  dlažby.  Šířka
upravovaných samostatných sjezdů jsou navrženy v šířce 4,0  až 5,0 m,  u sdružených  do 8,0 m.
Z vnější strany  bude šířka sjezdu ohraničena obrubníky. V rámci stavebních úprav silnice tř. III/4915
dojde  k úpravě křižovatek s místní komunikací ve staničení 0,451, km 0,784 90 a v km 0,80070.
Umístění: parc.č. 1112/1, 1410, 1455/3, 1409, 1049/1, 1102, 762/1, 762/3 v k.ú. Slušovice.
SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem
Levostranný chodník od křižovatky s místní komunikací  Pod Sadem po stavebně upravené místo pro
přecházení  v km 0,570 90 bude vedena na konzolovitém vyloženi  opěrné stěny.  Základ zdi  bude
podporován  třemi  řadami  trubních  mikropilot  108/16  délky  cca  10,0m.  Monolitická  stěna  se
ztužujicím  prahem  umožni  jednak  rozšíření  silnice,  současně  bude  stabilizovat  sesuv  vozovky  a
umožní umístění chodníku, stěny.  Délka stěny 127,0 bm.
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1,  1357, 1143/1, 1412/1, 1412/2, 1411, 1455/3 v k.ú. Slušovice
SO 202 – Zárubní  zeď
Nově navržená  opěrná  konstrukce  bude tvořena kombinací  záporového paženi  a  betonového líce.
Výška zajišťovaného svahu je cca 2,25 m. Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány zápory z
profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Po odtěžení zeminy po úroveň dna bude podklad
zhutněn a na tento podklad bude nadbetonována přibetonávka tl. 0,3 m z betonu třídy C30/37 XF4 s
kari sítěmi, které budou přichyceny k záporám. Na horní hranu přibetonávky bude osazeno trubkové
dvoumadlové zábradlí. Délka stěny 37,0 bm.
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1407/1 v k.ú. Slušovice
SO 203 – Opěrní a zárubní zdi s oplocením
 -  SO 203.1   - opěrná zeď délky 15, 0 bm 
Nové  navržená  opěrná  konstrukce  (před  pozemkem  p.č.  1405)  bude  tvořena  kombinací
záporového  paženi  a  betonového  líce.  Výška  zajišťovaného  svahu  bude  cca  2,25  m
Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány zápory z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca
1,0 m. Na horní hranu přibetonávky bude osazeno oploceni.
   -  SO 203.2   - úhlová zeď založená na mikropilotách, délka stěny 29,0 bm
Úhlovou  zeď  (nad  pozemkem parc.č.  1413)  výšky  1,9m tvoří  základ  šířky  1,4  m  (výšky  0,5m)
z  betonu  třídy  C25/30  XA2  XF2,  dřík  Šířky  0,4m (výšky 1,  lm)  a  římsa  výšky 0,3m z  betonu
třídy C30/37 XF4. Základ zdi bude podporován dvěma řadami trubních mikropilot 108/16 délky cca
6,0 m vrtaných po vzdálenosti cca 1,0 m. Předpokládána délka  kořene mikropilot 4,0 m. Na římsu
bude kotveno oploceni. 
 -   SO 203.3   - opěrná zeď délky 15,0 bm
Nově navržená opěrná konstrukce (u pozemku p. č. 1364) bude tvořena kombinací záporového paženi
a betonového líce. Výška zajišťovaného svahu bude cca l,2 m. Z úrovně stávajícího terénu budou
instalovány  zápory  z  profilu  HEB160  v  osových  vzdálenostech  cca  1,0  m.  Na  horní  hranu
přibetonávky bude osazeno oplocení.
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 -   SO 203.4    - opěrná zeď délky 33,70 bm
Nově navržená opěrná konstrukce (u pozemku p.č. 1361 a 1363/1, 1363/2) bude  tvořena kombinací
záporového pažení a betonového líce. Výška zajišťovaného svahu bude cca l,5 m. Z úrovně stávajícího
terénu budou instalovány zápory z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m.  Na horní
hranu přibetonávky bude osazeno oplocení.
 -   SO 203.5   - opěrná zeď délky 14,0 bm
Nově navržená opěrná konstrukce (u pozemku  parc.č.  1420)  bude tvořena kombinací  záporového
pažení  a  betonového  líce  (na  délce  6,0  m)  a  úhlové  zdi  výšky  l,2  m  (na  délce  8,0m).  Výška
zajišťovaného svahu bude cca l,2 m (výška úhlové zdi). Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány
zápory z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Předpokládáná délka zá por 4,0 m.
Úhlová zeď výšky 1,5 m tvoří základ šířky 1,0 m (výšky 0,3m) a dřík 0,3 m (výšky 1,2 m). Na horní
hranu přibetonávky bude osazeno oploceni.
 - SO 203.6   - žb trámec založený na mikropilotách, délka stěny 30,50 bm
Opěrnou konstrukci ( u pozemku p.č. 1416) tvoří ŽB  trámec o rozměru 1,2  x 1,2 m z betonu třídy 
C25/30 XA2. Výztuž ŽB trámce bude pokládána na vrstvu prostého betonu třídy C8/10. ŽB trámec 
zdi bude podporován dvěma řadami trubních mikropilot 108/16 délky cca 6,0 m vrtaných po 
vzdálenosti cca 1,0 m. Na horní úroveň trámce bude osazeno oplocení.
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1407/1, 1415, 1413, 1414, 1419, 1420, 1364,1363/1, 1363/2, 1361 
v k.ú. Slušovice
SO 204 - Opěrná zeď
Úhlovou  zeď  (  u  pozemků  p.č.  1357  a  1352)  výšky  l,6  m  tvoři  základ  šířky  l,5m  (výšky
0,5  m)  z  betonu třídy  C25/30 XA2 XF2,  dřík  šířky 0,4  m (výšky 0,8  m)  a  římsa  výšky 0,3  m
z betonu třidy C30/37 XF4. Základ zdi bude podporován dvěma řadami trubních mikropilot 108/16
délky cca 8,0 m vrtaných po vzdálenosti cca l,0 m. Na římsu bude kotveno mostní zábradlí se svislou
výplní výšky l,l m. Délka stěny 52,0 bm
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1357 v k.ú.Slušovice
SO 301 – Dešťová  kanalizace
Součásti  stavebního objektu,  bude  oprava stávající  dešťové kanalizace,  odvádějící  srážkové vody
z komunikace tř. III/4915 a ze stávajících objektů RD. Nová dešťová kanalizace bude umístěna do osy
jízdního pruhu, ukončena v křižovatce napojením do stávající jednotné kanalizace. Trasa navrhované
kanalizace bude od napojeni vedena v původní trase kanalizace po Š19. Opravovaný úsek kanalizace
bude ukončen v místě konce úpravy komunikace. Úseky dešťové kanalizace  jsou navrženy z potrubí
PP SN 10 DN 300 m.  Potrubí  stoky ,,D“ bude ukončeno v  šachtě  27.  Po trase  kanalizace bude
provedeno napojení nových uličních vpustí z rekonstruované komunikace a vysazení kanalizačních
napojeni PP DN 150. Stoka „D“ - potrubí PP SN10 DN 300, dl 445 m. Kanalizační napojení PD1-PD4
- PVC SN8 DN 150, celkové délky 28 m.
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1409, 1414, 1440, 1368/1, 762/3, 762/6 v k.ú. Slušovice
SO 302 –   Splašková kanalizace
Jedná  se  o  opravu  stávající  splaškové  kanalizace,  jejíž  trasa  je  vedena  v  ose  jízdního  pruhu  a
kopíruje stávající trasu kanalizace. Navrhovaná kanalizace bude ukončena ve stávající revizní šachtě v
křižovatce  ulic  Vítězství  a  Dlouhá.  Po  trase  kanalizace  bude  provedeno  podchycení  stávajících
přípojek, dále budou provedeny nová  kanalizační napojení z potrubí PP DN 150 ukončeny plastovými
revizními šachtičkami DN 400 pro napojení dalších objektů RD, v současné době ještě nepřipojených.
Stoka „S“ - potrubí PP SN 10 DN 300, dl. 356 m. Kanalizační napojení PSI-PS4 - PVC SN8 DN 150,
celkové délky 17 m.
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1410, 1414, 1440, 1420, 1368/1 v k.ú. Slušovice
SO 303 - Vodovod
Provede se přeložení stávajícího úseku vodovodního řadu LT DN 100  vedený v ulici Vítězství ve
stávající  komunikaci  III.tř.. Přeložky vodovodu jsou navrženy z  potrubí  PE 100 SDR 11 D 110,
napojeny na stávající vodovodní řad LT DN 100.  Na konci překládaného úseku vodovodu řad „1", je
osazen  nový podzemní  hydrant  DN  80.  za  kterým  pokračuje  stávající  vodovod.  Na  řad  „1“,  v
křižovatce  silnice   tř.  III/4915  a  místní  komunikace  navazuje  přeložka  vodovodu-řad  ,.2",  který
bude  ukončen  za  upravovanou  komunikaci,  kde  navazuje  na  stávající  vodovodní  řad.   Přeložka
vodovodu-řad „1“- potrubí PE 100 SDR 11 Dl 10, dl. 115 m. Přeložka vodovodu-řad ,,l-l“ - potrubí PE
100 SDR 11 Dl 10, dl. 10 m.
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Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1410, 1455/3 v k.ú. Slušovice
SO 401 – Přeložka kabelu Cetin
V místě  nově  budovaného schodiště  dochází  ke  kolizi  nově budované  opěrné stěny (  SO 201)  a
schodiště s  dvěma kabelovými trasami  CETIN. Nevyužívaná telefonní  trasa bude zaslepena a bez
náhrady.  Trasa  v  provozu  bude  přesně  vytyčena,  obnažena  a  uložena  do  půlených  chrániček
DN 110 mm. V souběhu se stávající trasou bude uložena ještě jedna chránička DN 110 mm.  Kabelová
trasa  bude  případně  ,,jemně“  odkloněna,  aby  nedošlo  k  přímé  kolizi  s  mikropilotami,
případně  se  základovou  konstrukcí  monolitického  schodiště.  Podél  schodiště  bude  uložena
rezervní chránička DN 125 mm pro případ poruchy vedeni. Délky přeložky (ochrany)  sdělovacích
kabelů. 28,00 m.
Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1357, 1412/1, 1143/1 v k.ú. Slušovice.

Umístění stavby na pozemcích, druh pozemků,   vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Jedná se o pozemky parc. č. 1112/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č.  1357 (trvale travní
porost),  parc.č.  1143/1,  1419  (ostatní  plocha,  ostatní  komunikace),  parc.č.1412/1,  1412/2,  1411,
(zahrada), parc.č. 1455/3, 1410 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 1409 (zastavěná  plocha a
nádvoří),  parc.č. 1407/1, 1361 (zahrada), parc .č.1363/1, 1363/2 (zahrada), parc.č. 1364 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc.č. 1415 (zahrada), parc.č. 1413, 1414, 1440 (zahrada),  parc.č.1049/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), parc.č. 1102 (jiná plocha, ostaní plocha), parc.č. 762/1 (ostatní plocha,
ostatní  komunikace),  parc.č.762/3  (silnice,  ostatní  plocha),  parc.č.  762/6  (ostatní  plocha,  ostatní
komunikace),  1368/1 (zahrada),  parc.č.  1420 (zastavěná plocha a nádvoří),  parc.č.  1103/3,  1049/5
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Slušovice.

S     t a n o v í  podmínky pro umístění stavby a pro projektovou přípravu stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací ověřenou v územním řízení, kterou vypracoval  a
ověřil  Ing.  Jiří  Škrabal,  ČKAIT 1301231.  Dokumentace obsahuje zakreslení  současného stavu
území v měřítku 1:250 a v snímku katastrální mapy v měř.1:500   se zakreslením požadovaného
umístění stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Stavba bude umístěna a provedena podle
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebního objektu SO 001,  SO 102, SO 201, SO
202,  SO 203,  SO 204,  SO 301,  SO 302,  SO 303  bude  vypracována  oprávněnou  osobou  a
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

4. V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněny podmínky vlastníků a správců veřejné
technické  infrastruktury,  stanoviska  dotčených  orgánů  a  dalších  subjektů  podaná  v rámci
územního řízení, a to viz. Odůvodnění - Stanoviska doložená k     územnímu řízení.

Právo uskutečnit stavbu stavebního objektu   SO 101 - silnice III/4915,  SO 102 – chodníky, sjezdy,
připojení MK, SO 201 – opěrná zaď s chodníkem, SO 202 – zárubní zeď,    SO 203 - opěrná a zárubní
zdi s oplocením, SO 204 – opěrná zeď,  SO 301 – dešťová kanalizace,  SO 302 – splašková kanalizace
a SO 303 – vodovod  vzniká žadateli teprve po nabytí právní moci stavebního povolení, které vydá na
základě žádosti stavebníka speciální stavební úřad Městského úřadu ve Vizovicích.

S t a n o v     í  podmínky pro provedení části stavby
stavební objekt -   SO 401 Přeložka CET1N,  které v souladu s ust.  § 103  stavebního zákona  lze
realizovat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
1. Stavba výše uvedeného stavebního objektu bude provedena podle dokumentace ověřené v územním
řízení, vypracoval  a ověřil Ing. Jiří Škrabal, ČKAIT 1301231, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba výše uvedeného stavebního objektu bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
3. Právo uskutečnit  stavbu výše uvedeného stavebního objektu vzniká žadateli  teprve právní  mocí
tohoto  rozhodnutí.  Žadatel  je  povinný  při  realizaci  stavby  postupovat  v  souladu  s  předmětným
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rozhodnutím a  dokumentací  ověřenou v  tomto  řízení,  která  je  součástí  tohoto  rozhodnutí  a  bude
předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba výše uvedeného stavebního objektu bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude
vybrán na základě výběrového řízení.  Dodavatel bude stavebnímu úřadu oznámen nejpozději  před
zahájením stavebních prací.
5. Se  stavební  sutí  a  vykopanou  přebytečnou  zeminou  bude  naloženo  v  souladu  se  zákonem  
č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady, kterou se
stanovuje  systém shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů,  systém nakládání  se  stavebním odpadem a  podmínky  pro  spalování  suchých rostlinných
materiálů. Doklady o tom budou předloženy na základě případné výzvy věcně a místně příslušného
správního orgánu.
6. Při provádění stavby výše uvedeného stavebního objektu je nutno dodržovat příslušné technické
předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob a životního prostředí.
7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k
přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště
musí být vyhrazeno.
8. Veřejná  prostranství  a  pozemní  komunikace  dočasně  užívané  pro  staveniště  při  současném
zachování  jejich  užívání  veřejností  se  musí  po  dobu  společného  užívání  bezpečně  chránit  před
poškozením stavební  činností  a  udržovat.  Ustanovení  právních  předpisů  o  bezpečnosti  a  ochraně
zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro
staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento
účel musí být uvedeny do předchozího řádného či náležitého stavu. 
9. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č.
91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 
10. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.
11. Při provádění stavby výše uvedených stavebních objektů je nutno dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
12.Provádění  stavby  výše  uvedených  stavebních  objektů  bude  zohledňovat  hledisko  plynulosti  a
komplexnosti.
13. Při stavbě výše uvedených stavebních objektů budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009
Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
14. Při provedení stavby výše uvedených stavebních objektů budou respektovány podmínky a 
stanoviska dotčených orgánů podané v rámci územního řízení, a to:

- Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 18.12.2018, zn. L4570-16294956;
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 6.12.2018, č.j. H18502-16290688;

- Vyjádření Cetin a.s. ze dne 26.11.2018 č.j. 791881/18;
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 4.1.2019, č.j. 5001840307;
- Vyjádření KŘ Policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín,  DI, ze dne 2.1.2019, č.j.: KRPZ-

133786-1/ČJ-2018-150506;
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 11.12.2018, č.j. 

HSZL 6566-2/SPD-2018;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 19.12.2018, č.j. 

KHSZL 31349/2018;
- ŘSZK p.o.,  stanovisko investiční výstavby ze dne 7.11.2018 zn. ŘSZK ZL/11155/18;
- Služby města Slušovice, p.o. nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice ze dne 3.6.2019;
- Koordinované závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Vizovice ze 

dne 27.3.2019, č.j. MUVIZ020432/2018/MM;
Souhlas  s  trvalým  odnětím  zemědělské  půdy  ze  ZPF  se  uděluje  za  předpokladu,  že
k  zabezpečení  ochrany  ZPF  stavebník  nebo  jeho  právní  nástupce  zajistí  splněni  následujících
podmínek :
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 Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu mohou být použity výhradně pro stavbu „Silnice
III/4915,  Slušovice  I:  na  p.č.  1357-trvalý  travní  porost,   p.č.  1412/1-zahrada,  p.č.1412/2-
zahrada, 1411-zahrada v k.ú. Slušovice jiné funkční využiti není přípustné.

 Hranice odnímaných  zemědělských pozemků  budou v  terénu zřetelné  vyznačeny tak,  aby
nedocházelo k neoprávněnému záboru zem. půdního fondu. V rozhodnutích vydaných podle
zvláštních předpisů (viz§ 5 odst.  3  zákona)  nesmi  plocha  dotčených pozemků,  které  jsou
součástí zem. půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.

 Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle
konkrétních potřeb na vlastní  náklady přístup na tyto  pozemky.  Dojde-li  vlivem realizace
stavby  k  poškození  hydrologických  a  odtokových  poměrů  na  okolních  zemědělských
pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.

S     t a n o v     í  podmínky pro užívání stavby:
stavební objekt -   SO 401 Přeložka CET1N  -  dle § 119  stavebního zákona  lze užívat  pouze na
základě  kolaudačního  souhlasu  nebo  kolaudačního  rozhodnutí.  Stavebník  zajistí,  aby  byly   před
započetím  užívání  stavby  provedeny  a  vyhodnoceny  zkoušky  a  měření  předepsané  zvláštními
právními předpisy.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.,  IČO  70934860 , K  Majáku  5001, 761 23 Zlín
Město Slušovice, IČO 00284475, Nám. Sbvobody 25, 763 15 Slušovice oba v zastoupení   Ing. Jiřím
Škrabalem, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Odůvodnění:

Dne 21.11.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.

Stavební  úřad Městského úřadu ve  Slušovicích  oznámil  dne 12.3.2020  zahájení  územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení územního řízení stavební
úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 15-ti
dnů pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a upozornil, že po
uplynutí  této lhůty k nim nebude přihlédnuto. Stavební úřad současně v souladu s ust. § 36 odst. 3
správního řádu poskytl všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, nejpozději do uplynutí
této  lhůty  seznámili  s podklady pro  rozhodnutí  a  aby  se  k těmto  podkladům vyjádřili,  popřípadě
navrhli jejich doplnění.

Stavební úřad vyhodnotil při zahájení územního řízení i v jeho průběhu okruh účastníků řízení, jenž je
vymezen v ust. § 85 stavebního zákona.
Podle ustanovení § 85 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení:
(1) a) žadatel,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, 
(2) a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b)  osoby,  jejichž  vlastnické  nebo  jiné  věcné  právo  k  sousedním  stavbám  anebo  sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

    Stavební úřad v souladu s výše uvedeným ustanovením zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení
žadatelé Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČO  70934860 a jako správce s právem hospodaření
se svěřeným majetkem kraje s pozemky parc.č.  1112/1, 1103/3, 1049/5, 762/3 v k.ú. Slušovice a
Město Slušovice, IČO 00284475  a rovněž jako vlastníka pozemků parc. č. 1143/1, 1419, 1455/3,
1410, 1049/1, 1102, 762/1, 762/6  k.ú. Slušovice, které budou dotčeny stavbou. Dále to jsou Novák
Tadeáš,  nar.  17.10.1988,  Na Kopci  5190,  760 01 Zlín jako vlastník pozemku parc.č.  1357 v k.ú.
Slušovice, Ing. Zdeněk Schreiber, nar. 24.5.1966  a Ing. Dagmar Schreiberová, nar. 15.9.1965, oba
bytem Fialková 506, 763 14 Zlín-Kostelec jako vlastníci pozemku  parc.č. 1412/1 v k.ú. Slušovice,
Josef Schreiber, nar. 26.8.1959,  Koráb 1125, 763 12 Vizovice jako vlastník pozemků  parc.č. 1412/2,
1411 v  k.ú.  Slušovice,  Jozef  Lukáč,  nar.  9.7.1947 a  Marie  Lukáčová,  nar.  21.7.1951,  oba  bytem
Vítězství 208, 763 15 Slušovice jako vlastníci pozemku parc.č. 1409 v k.ú Slušovice, Ing. Miloslav
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Jünger,  nar.   18.8.1951 a  Miroslava Jüngerová,  nar.  19.6.1957,  oba bytem Vítězství  589,  763 15
Slušovice  jako  vlastníci  pozemku  parc.č.  1407/1  v  k.ú.  Slušovice,  Evženie  Machlíčková,  nar.
26.3.1964,  Hřbitovní  485,  763  15  Slušovice  jako  vlastník  pozemků  parc.č.  1361,  1363/2  v  k.ú.
Slušovice, Stanislav Basovník, nar.1.8.1985 a  Helena Kubátová, nar. 5.2.1985, oba bytem Ross Rd
3011,  94303 Palo Alto California,  Spojené státy americké,  Ing.  Jan Císař,  nar.  6.3.1985,  Švédská
1036/17, 150 00 Praha 5-Smíchov, Aleš Novák, nar. 19.8.1963, Vítězství 213, 763 15 Slušovice jako
vlastníci pozemků parc.č. 1363/1, 1364 v k.ú. Slušovice, Andrea Krystková, nar. 26.2.1975, Racková
262, 760 01 Racková jako vlastník pozemků parc.č. 1415, 1413, 1414, 1440 v k.ú. Slušovice, Jaroslav
Hrdlička, nar. 29.5.1978, Vítězství 198, 763 15 Slušovice jako vlastník pozemku parc.č.1368/1 v k.ú.
Slušovice, Bronislav Macalík,  nar. 1.9.1954, Vítězství 190, 763 15 Slušovice jako vlastník pozemku
parc.č. 1420 v k.ú. Slušovice – výše uvedené pozemky budou dotčeny stavbou.

Dále pak byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci dalších pozemků, které mohou být dotčeni
stavbou a  vlastníky pozemků  sousedících  s pozemky  dotčenými  stavbou,  jejichž  vlastnické  právo
může být tímto územním rozhodnutím dotčeno.  Jsou to osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním  pozemkům a stavbám, nebo stavbám na nich,  parc.č.  parc.č. 1402, 1404, 1405,
1406, 1408, 1416, 1417, 1418, 1366, 1358, 1359, 1103/1, 1103/2, 1049/6, 1049/2, 1350, 1347, 1346,
1349/4, 1349/7, 1125, 1123, 1121, 1118, 1117, 1116, 1115/1, 1113, 976/2, 1101, 1423, 1352, 762/5,
763/3, 1362, 1365, 1367, 1407/2  v k.ú. Slušovice

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích takto stanovený okruh účastníků doplnil o jednotlivé
vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury, správce
toků  a dotčené orgány. Jsou to  E.ON Distribuce, a.s, Cetin a.s., Praha,  GridServices, s.r.o., Služby
města Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,  Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, Zlín, Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Městský úřad Vizovice, odbor dopravy
a silničního hospodářství,  Městský úřad Vizovice, odbor ŽP – vodoprávní úřad,  Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Policie ZK, DI.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků dalších
pozemků ani  dalších osob nemohou být  tímto  rozhodnutím přímo dotčena s ohledem na poměrně
velké  odstupy nemovitostí  od  umísťované  stavby a  dále  nezjistil  žádné  další  okolnosti,  které  by
odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec. 
Protože předmětem územního rozhodnutí je rovněž stavební objekt SO 401 – Přeložka kabelu Cetin,
která  nevyžaduje  stavební  povolení  ani  ohlášení  stavebnímu úřadu,  lze  ji  realizovat  již  po  nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Proto stavební úřad ve výrokové části rozhodnutí současně stanovil
podmínky pro realizaci záměru. 

Jelikož se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků (ust. § 144 správního řádu),
oznámení o zahájení řízení (a další úkony v řízení) bylo doručováno v souladu s ust. § 87 stavebního
zákona účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona, t.j.  žadateli a obci, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2
písm. a) stavebního zákona a dále dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ust.
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

Vypořádání s     návrhy a námitkami účastníků:

- Dne 30.3.2020 podali  na Stavební úřad  Městského úřadu ve Slušovicích  námitky účastníci řízení
Evženie  Machlíčková,  nar.  26.3.1964,  Hřbitovní  485,  763  15  Slušovice,  Aleš  Novák,  nar.
19.8.1963,  Vítězství  213,  763  15  Slušovice,  a  v  zastoupení  Michalem  Machalíčkem,  nar.
14.6.1988,  Hřbitovní  485,  763  15  Slušovice  -   Stanislav  Basovník,  nar.1.8.1985  a   Helena
Kubátová,  nar.5.2.1985,  oba bytem Ross Rd 3011,  94303 Palo Alto California,  Spojené státy
americké,  Ing.  Jan  Císař,  nar.  6.3.1985,  Švédská  1036/17,  150  00  Praha  5-Smíchov.  Dne
22.4.2020 výše uvedení  účastníci řízení vzali své námitky zpět, proto se stavební úřad  podanýmí
námitkami již nezabýval.

Stanoviska doložená k     územnímu řízení:
- Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 18.12.2018, zn. L4570-16294956;
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 6.12.2018, č.j. H18502-16290688;
- Vyjádření Cetin a.s. ze dne 26.11.2018 č.j. 791881/18;
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- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 4.1.2019, č.j. 5001840307;
- Vyjádření KŘ Policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín,  DI, ze dne 2.1.2019, č.j.: KRPZ-

133786-1/ČJ-2018-150506;
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 11.12.2018, č.j. 

HSZL 6566-2/SPD-2018;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 19.12.2018, č.j. 

KHSZL 31349/2018;
- ŘSZK p.o.,  stanovisko investiční výstavby ze dne 7.11.2018 zn. ŘSZK ZL/11155/18;
- Vyjádření Služby města Slušovice, p.o. nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice ze dne 3.6.2019;
- Koordinované závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Vizovice ze 

dne 27.3.2019, č.j. MUVIZ020432/2018/MM;
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s., Praha ze dne 27.11.2018 zn. UPTS/OS/207387/2018;
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 25.11.2018, zn.: E42938/18;
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s.,  ze dne 30.11.2018 zn. MW9910121292101717;
- Závazné stanovisko MO ČR, sekce s nakládání s majetkem, odbor ochrany ÚZ ze dne 

31.12.2018, zn. 88099/2018-1150-OÚZ-BR;
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřadu Vizovice  ze dne 9.4.2019 č.j.: MUVIZ005140/2019;
- Rozhodnutí o povolení připojení  sousední nemovitostí k pozemní komunikaci Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice  ze dne 7.4.2020 č.j.: 
MUVIZ005739/2020;

- Rozhodnutí povolení úpravy připojení k pozemní komunikaci Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Vizovice  ze dne 31.5.2019 č.j.: MUVIZ005141/2019;

- Rozhodnutí povolení výjimky Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
Vizovice  ze dne 11.4.2019 č.j.: MUVIZ005142/2019.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ust.  §  90  stavebního  zákona,  posoudil,  zda  záměr  je  v souladu  s  vydanou  územně  plánovací
dokumentací,  s  cíli  a  úkoly  územního  plánování,  zejména  s  charakterem území  s  požadavky na
ochranu  architektonických  a  urbanistických  hodnot  v území,  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.

Stavební  úřad Městského úřadu ve  Slušovicích  zajistil  plnění  předložených vyjádření  správců sítí
technické a dopravní infrastruktury a plnění závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a dalších subjektů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Dle platného  územního plánu Města Slušovice s účinností  ode dne 15.7.2014 záměr  zasahuje na
plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV),  na plochy smíšené obytné městské
(SO.2),  plochy individuálního bydlení (BI).  Záměr je  v zastavěném území Města Slušovice

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu v rámci tohoto řízení byla vypracována
oprávněnou osobou.  

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,  které by bránily vydání  územního rozhodnutí,  a
proto za použití ustanovení právních předpisů rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti  tomuto  rozhodnutí  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení  k  Odboru  územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu,
t.j. u Stavebního úřadu Městského úřadu ve Slušovicích.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Spisový znak: MUS-1066/2019-SÚ/Hyn                                            Číslo jednání: 2/2020
Str.8 



Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít  náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí
obsahovat údaje o tom, proti  kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí. 

Dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se
navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo
osob a  adresu  zapsanou v  obchodním rejstříku  nebo jiné  zákonem upravené  evidenci  jako  místo
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo
obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování.  Podání  musí  obsahovat  označení  správního orgánu,  jemuž  je určeno,  další  náležitosti,
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stavební  úřad  po  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  předá  ověřenou dokumentaci  žadateli  resp.  jeho
zástupci.  

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

                                                  

                  

                                              otisk úředního razítka

                                                                                    
                                                                                                 H y n č i c o v á  Ivana
                                                                                               referent stavebního úřadu 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

zastupující žadatele :
v zastoupení: Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
 
účastník řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky, DS) :
Město Slušovice, náměsti Svobody 25, 763 15 Slušovice 
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účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejkou, DS) :
Tadeáš Novák, Na Kopci 5190, 760 01 Zlín
Ing. Zdeněk Schreiber,  Fialková 506, 763 14 Zlín-Kostelec 
Ing. Dagmar Schreiberová, Fialková 506, 763 14 Zlín-Kostelec
Josef Schreiber, Koráb 1125, 763 12 Vizovice
Jozef Lukáč, Vítězství 208, 763 15 Slušovice
Marie Lukáčová, Vítězství 208, 763 15 Slušovice
Ing. Miloslav Jünger, Vítězství  589, 763 15 Slušovice
Miroslava Jüngerová, Vítězství 589, 763 15 Slušovice
Evženie Machlíčková, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice
Aleš Novák, Vítězství 213, 763 15 Slušovice
Stanislav Basovník,  Ross Rd 3011, 94303 Palo Alto California, Spojené státy americké v zastoupení 
Michalem Machalíčkem, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice
Helena Kubátová, Ross Rd 3011, 94303 Palo Alto California, Spojené státy americké v zastoupení 
Michalem Machalíčkem, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice
Ing. Jan Císař, Švédská 1036/17, 150 00 Praha 5-Smíchov v zastoupení Michalem Machalíčkem, 
Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice
Andrea Krystková, Racková 262, 760 01 Racková
Jaroslav Hrdlička, Vítězství 198, 763 15 Slušovice
Bronislav Macalík, Vítězství 190, 763 15 Slušovice
E.ON Distribuce, a.s., IDDS:nf5dxbu
Cetin a.s., Praha, IDDS:qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
Služby města Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice IDDS ap9k6zi
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, Zlín IDDS jjfsbqc

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) :
Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním  pozemkům a stavbám, nebo stavbám
na nich,  parc.č. 1402, 1404, 1405, 1406, 1408, 1416, 1417, 1418, 1366, 1358, 1359, 1103/1, 1103/2,
1049/6, 1049/2, 1350, 1347, 1346, 1349/4, 1349/7, 1125, 1123, 1121, 1118, 1117, 1116, 1115/1, 1113,
976/2, 1101, 1423, 1352, 762/5, 763/3, 1362, 1365, 1367, 1407/2  v k.ú. Slušovice

dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí   IDDS  wwybt2j
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství  IDDS  wwybt2j
Městský úřad Vizovice, odbor ŽP – vodoprávní úřad  IDDS  wwybt2j
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Krajské ředitelství Policie ZK, DI,  IDDS: w6thp3w

 
Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední  desce Městského úřadu Slušovice a na elektronické úřední
desce na webových stránkách  www.slusovice.eu. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení
lhůty k případnému podání námitek.

Poznámka: 

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