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ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný 

podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 

"společné řízení") posoudil podle ust. § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, 

kterou dne 29.9.2021 podala společnost: 

 

ZDEMA s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice (dále jen "stavebník"), a na 

základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a za použití ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

 

na stavbu označenou jako: 

 

"Prodejní sklad sypkých materiálů Trnava – Nové Dvory" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 21/9, 20/12 a 3059/1 v katastrálním území Trnava u Zlína. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Předmětem záměru je nová stavba prodejního skladu sypkých materiálů na pozemku parc. č. 21/9 v k.ú. 

Trnava u Zlína. Předmětná část pozemku bude upravena na nezpevněnou manipulační plochu pro prodej 

sypkých materiálů o celkové výměře cca 5910 m
2
, u které bude zachováno napojení na stávající 

komunikační infrastrukturu na pozemku parc. č. 20/12 a 3059/1 v k.ú. Trnava u Zlína. Konstrukce 

manipulační plochy bude provedena z vibrovaného štěrku a štěrkodrti v celkové tl. 400 mm. Napojení na 

stávající komunikační infrastrukturu bude provedeno zřízením nové vozovky s živičným povrchem. 

Odvodnění manipulační plochy je řešeno postupným vsakováním srážkových vod na samotném pozemku 

parc. č. 21/9 v k.ú. Trnava u Zlína a příčným a podélným spádováním do přilehlé zeleně. Odvodnění 

zemní pláně je zajištěno podélným systémem drenáží napojených do nově navržené retenční jímky s 

bezpečnostním přepadem do přilehlé vodoteče. V západní části navržené manipulační plochy budou 

umístěny dva skladové kontejnery pro možnost uskladnění nářadí, o rozměrech 2,5 x 6,0 x 3,0 m. 

Kontejnery jsou navrženy jako typové výrobky z ocelové konstrukce, opláštěné pozinkovaným plechem 

s výplní minerální vatou. Prodejní sklad bude oplocen drátěným pletivem výšky do 2,0 m uchyceným na 

ocelových sloupcích uložených do betonových patek. V oplocení západní strany prodejního areálu bude 

umístěna vjezdová brána šířky 6,0 m. Areál skladu sypkých materiálů bude zásobován elektrickou energií 

nově zřízenou přípojkou NN (řešeno samostatně). 
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Vymezení pozemků pro realizaci stavebního záměru (druh pozemku): 

S ohledem na rozsah a charakter stavby a její možné budoucí účinky na okolí se jedná o pozemky parc. č. 

21/9 (orná půda), 21/9 (orná půda) a 3059/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Trnava u Zlína. 

Pozemky dotčené stavbou budou upraveny a uvedeny do původního stavu. 

 

II. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem stavby, který vypracovala 

společnost Traffic Design s.r.o., IČ 06499236, Ing. Karel Říha, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby (ČKAIT 0011311). Tento výkres (číslo výkresu C.3) obsahuje současný stav území v měřítku 

1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 

vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Tento výkres je 

nedílnou součástí dokumentace ověřené stavebním úřadem v rámci tohoto společného řízení. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy této části stavby subjektem k tomu oprávněným. 

 

III. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve společném územním a stavebním 

řízení, kterou vypracovala společnost Traffic Design s.r.o., IČ 06499236, Ing. Karel Říha, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0011311). Případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení, který bude stavebnímu úřadu 

oznámen před zahájením stavebních prací.  

3. Stavbu lze zahájit teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Před započetím stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavebních prací. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby 

- dokončení stavby 

6. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem  

č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o tom budou předloženy na základě případné výzvy věcně a 

místně příslušného správního orgánu. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy a normy, zabezpečit ochranu 

veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob a zvířat, životního prostředí a požární bezpečnosti 

(např. vyhláška č. 268/2009 Sb.) 

8. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

9. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti. 

10. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se 

stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména 

hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

požárním zařízením. Stavební materiál, potřebný k provádění prací, bude skladován na vlastním 

pozemku.  

11. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení nepředvídaným 

způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či náležitého stavu. 

12. Stavebník je povinný při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s 

dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána 

stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

13. Při provádění stavby budou respektována stanoviska, podmínky a vyjádření dotčených orgánů a 

účastníků řízení zajištěná stavebníkem a dodaná do řízení, které se vztahují k předmětné věci a se 

kterými se mohli účastníci seznámit, zejména: 

 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vizovice, Odboru životního prostředí ze dne 

24.9.2021, č.j. MUVIZ 014031/2021/MM 

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, § 15 písm. 

j) a § 9 odst. 8  
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Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení 

ochrany ZPF stavebník nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek: 

• Pozemek uvedený v tabulce tohoto souhlasu může být použit výhradně pro stavbu „Prodejní sklad 

sypkých materiálů“ na pozemku p.č. 21/9 k.ú. Trnava u Zlína, na pozemku zemědělského půdního 

fondu, jiné funkční využití není přípustné. 

• Hranice odnímaného zemědělského pozemku bude v terénu zřetelně vyznačena tak, aby 

nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělského půdního fondu. 

• V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčeného pozemku, který je 

součástí zemědělského 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. 

• Před vlastním zahájením skrývkových prací bude dotčená plocha vyčištěna od mechanických 

příměsí a nečistot (sklo, plasty, kameny, zbytky kořenů apod.). Poté bude provedena skrývka 

kulturních vrstev půdy v průměrné mocnosti min. 0,10 m. Předpokládaná plocha skrývky činí 

255m
2
, odhadovaná kubatura ornice v nenakypřeném stavu činí 26 m

3
. Ornice bude dále využita na 

sadové úpravy, ohumusení zbývající části pozemku. Využití ornice pro zúrodnění pozemku a její 

rozprostření zabezpečí na svůj náklad stavebník. O veškeré manipulaci s ornicí povede stavebník 

prokazatelnou a přehlednou evidenci. 

• Pro potřebu zahájení řízení o povinnosti platby odvodů je stavebník (dále jen povinný) povinen 

nejpozději 15 dnů předem, oznámit písemně odboru životního prostředí Mě Ú Vizovice, zahájení 

realizace záměru nebo jeho další etapy. Na plochu vyňatou ze zemědělského půdního fondu pro 

stavbu „Prodejní sklad sypkých materiálů" na pozemku p.č. 21/9 - orná půda v k.ú. Trnava u Zlína, 

se v souladu s § 11 odst. 1, 2 zákona předepisuje odvod za trvalé odnětí půdy. Orientačně je odvod 

vyčíslen ve výpočtu, který vypracovala paní Petra Blažková, Tečovice 397, 763 02 Zlín, IČ: 

64412105. 

 Závazné stanovisko, souhlas podle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, Městského 

úřadu Vizovice ze dne 22.2.2021, č.j. MUVIZ 003118/2021 ZP-AD, podmínky souhlasu  podle § 17 

odst. 2 vodního zákona: 

• Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a kvality 

povrchových a podzemních vod. 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 

6.9.2021, č.j. KHSZL 25029/2021 

 Stanovisko správce povodí a správce vodních toků VVT Trnávka a VVT Dřevnice, Povodí 

Moravy, s.p., ze dne 12.10.2020, č.j. PM-41031/2020/5203/Čer 

 Vyjádření ke stavbě "Prodejní sklad sypkých materiálů Trnava – Nové Dvory", Obec Trnava ze 

dne 21.4.2015 

 Stanovisko ke stavbě, GasNet, s.r.o., ze dne 2.11.2020, zn. 5002234683 

 Vyjádření o existenci zařízení DS, E.ON Distribuce, a.s., ze dne 7.10.2020, č.j.H18502-26073557 

 Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení DS, EG.D, a.s., 

ze dne 22.2.2021, č.j. L4570-27025698 

 Vyjádření o existenci SEK, CETIN a.s., ze dne 29.1.2021, č.j. 529950/21 

 

IV. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Stavbu lze trvale užívat až na základě vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí dle 

ust. § 122 a § 122a stavebního zákona. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydá Stavební 

úřad MěÚ Slušovice na základě žádosti stavebníka.  

Stavebník je povinen podle ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnímu úřadu 

dokončení stavby a umožnit provedení kontrolní prohlídky stavby. Stavebník zajistí, aby byly před 

započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
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Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ZDEMA s.r.o., IČ 26943409, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

Martin Jünger, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

Obec Trnava, IČ 00284581, Trnava 156, 763 18 Trnava 

CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

EG.D, a.s., IČ 28085400, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.9.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na uvedenou stavbu. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích dne 30.9.2021 oznámil pod spisovým znakem: MUS-

1026/2021-SU/Čer, č.j.: 1/2021, zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. V oznámení o zahájení společného řízení stavební úřad v souladu s ust. § 94m 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. 

Jelikož se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků (ust. § 144 správního řádu), 

stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení podle ust. § 94m stavebního 

zákona. Účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 

27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů 

zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a 

další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se 

doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k 

písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 

identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 

stavebního záměru. 

 

Stanovení okruhu účastníků společného řízení: 

Okruh účastníků společného řízení byl stanoven dle ust. § 94k stavebního zákona, dle kterého: 

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je  

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 

Stavební úřad v souladu s výše uvedeným ustanovením zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení 

společnost ZDEMA s.r.o., IČ 26943409, se sídlem Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice, jako stavebníka. 

Současně stavení úřad zahrnul do okruhu účastníků pana Martina Jünger, trvale bytem Hřbitovní 283, 763 

15 Slušovice, jako vlastníka pozemku parc. č. 21/9 v k.ú. Trnava u Zlína, na kterém má být stavební 

záměr umístěn. Dále stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení obec Trnavu, IČ 00284581, 

se sídlem Trnava 156, 763 18 Trnava, jako vlastníka pozemků parc. č. 20/12 a 3059/1 v k.ú. Trnava u 

Zlína, na kterých má být stavební záměr umístěn a zároveň jako obec, na jejímž území má být 

požadovaný stavební záměr uskutečněn. Dále stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků osoby, které 

mají jiná věcná práva k pozemkům dotčených stavebním záměrem, jsou jimi společnosti CETIN a.s., IČ 

04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a EG.D, a.s., IČ 28085400, se 

sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno. Současně pak byly do okruhu účastníků řízení 

zahrnuty osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Jedná se vlastnické 

nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 3058/1, 3073/1, 3075/4, 26/2, 1/11, 1/12, 1/4, 2, 3, 5, 13 a 14 

v k.ú. Trnava u Zlína, a k pozemkům parc. č. 1531/13, 1531/14 a 1531/19 v k.ú. Slušovice. Stavební úřad 
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Městského úřadu ve Slušovicích takto stanovený okruh účastníků doplnil o jednotlivé dotčené orgány 

státní správy a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

 

Účastníci společného řízení - další dotčené osoby: 

Vlastníci nebo osoby s jiným věcným právem k pozemkům parc. č. 3058/1, 3073/1, 3075/4, 26/2, 1/11, 

1/12, 1/4, 2, 3, 5, 13, 14 v k.ú. Trnava u Zlína, a k pozemkům parc. č. 1531/13, 1531/14, 1531/19 v k.ú. 

Slušovice; GasNet, s.r.o.; CETIN a.s.; EG.D, a.s.; Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí; 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; Městský úřad Slušovice, Obecní úřad 

Trnava. 

Stavební úřad při stanovení účastníků společného řízení vycházel především z údajů žádosti stavebníka a 

ze srovnání údajů podle evidence nemovitostí, které má k dispozici a usoudil, že takto stanovený okruh 

účastníků společného řízení je v souladu se zákonem a není důvodu ho dále upravovat, protože vlastnická 

nebo jiná práva dalších osob nemohou být tímto stavebním povolením přímo dotčena s ohledem na 

poměrně velké odstupy stavby od dalších nemovitostí. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Námitky účastníků řízení nebyly podány. 

Vypořádání se stanovisky a vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vizovice, Odboru životního prostředí ze dne 

24.9.2021, č.j. MUVIZ 014031/2021/MM 

 Závazné stanovisko, souhlas podle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, Městského 

úřadu Vizovice ze dne 22.2.2021, č.j. MUVIZ 003118/2021 ZP-AD 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 

6.9.2021, č.j. KHSZL 25029/2021 

 Stanovisko správce povodí a správce vodních toků VVT Trnávka a VVT Dřevnice, Povodí 

Moravy, s.p., ze dne 12.10.2020, č.j. PM-41031/2020/5203/Čer 

 Vyjádření ke stavbě "Prodejní sklad sypkých materiálů Trnava – Nové Dvory", Obec Trnava ze 

dne 21.4.2015 

 Stanovisko ke stavbě, GasNet, s.r.o., ze dne 2.11.2020, zn. 5002234683 

 Vyjádření o existenci zařízení DS, E.ON Distribuce, a.s., ze dne 7.10.2020, č.j.H18502-26073557 

 Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení DS, EG.D, a.s., 

ze dne 22.2.2021, č.j. L4570-27025698 

 Vyjádření o existenci SEK, CETIN a.s., ze dne 29.1.2021, č.j. 529950/21 

 

Stavební úřad zajistil plnění předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 

předpisy a tyto zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy, a proto přistoupil stavební úřad k vydání rozhodnutí. 

Stavební záměr je v souladu s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje. Podle 

platného územního plánu obce Trnava se pozemky staveb v katastrálním území Hvozdná nachází 

v zastavěném i zastavitelném území a jsou součástí návrhové plochy průmyslové výroby a skladování – 

VP, z hlediska funkčního využití je tudíž záměr v této ploše přípustný a je tedy v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

Stavba a její umístění vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Projektová 

dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Projektovou dokumentaci, předloženou 

stavebnímu úřadu v rámci tohoto společného řízení, ověřila autorizovaná osoba, která získala oprávnění 

k výkonu projektové činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí ve společném 

územním a stavebním řízení, 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. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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. 

Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavba 

nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla 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. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad 

prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.  

 

 

 

 

 

Jaroslav Černý 

referent stavebního úřadu  

  

  otisk úředního razítka 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1. písm. e), 

dále dle položky 18 odst. 1. písm. e) v celkové výši 2.000,- Kč bude zaplacen ve prospěch účtu číslo 

2326661/0100, variabilní symbol 701 (Město Slušovice). 

 

Příloha: situační výkres 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

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

 

 

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

stavebník dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona  (dodejky) : 

ZDEMA s.r.o., IČ 26943409, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

účastník dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona (dodejky) : 

Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava 

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

účastníci dle ust. § 94k písm. c, d, e) stavebního zákona (dodejky) : 

Martin Jünger, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

GasNet, s.r.o. 

CETIN a.s. 

EG.D, a.s. 

účastníci dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou): 

Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 3058/1, 3073/1, 3075/4, 26/2, 

1/11, 1/12, 1/4, 2, 3, 5, 13, 14 v katastrálním území Trnava u Zlína, a k pozemku parc. č. 1531/13, 

1531/14, 1531/19 v katastrálním území Slušovice. 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, IDDS: wwybt2j 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

Ostatní: 

Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Obecní úřad Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava 

 

Poznámka:  

Toto rozhodnutí je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 94k písm. a) až d) 

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 94k písm. e) 

veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení 

se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu 

Slušovice a Obecního úřadu Trnava a na elektronické úřední desce na webových stránkách 

www.slusovice.eu a www.trnava.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty 

k případnému podání námitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestozlin.eu/
http://www.trnava.cz/
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