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Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01
Zlín 1,
kterého zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO 42767377, Masarykovo náměstí 5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
(dále jen "stavebník") dne 25.5.2018 podal žádost o vydání společného řízení na stavbu:
"Silnice III/49020: Želechovice - Provodov, silniční těleso"
na pozemku parc. č. 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5, 1206/7, 1206/8, 1206/9 v katastrálním území Lípa
nad Dřevnicí, parc. č. 1998/1, 1998/15, 2020/5, 2026 v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravu silnice spočívající v stabilizaci silničního tělesa pomocí štětovnicové
opěrné stěny a sanaci okrajů vozovky po obou stranách v šířce 1,0 m. Toto území se rozkládá v
blízkosti toku Obůrek. Z důvodu propustnosti stěny bude provedeno pravidelné přerušení vložením
kratší štětovnice , která bude zasahovat do hloubky max. 1,0 m pod dno toku.Pod úrovní aktivní
zony bude v tělese komunikace vložena podélná drenáž.Sanace okrajů vozovky bude provedena v
místě úprav pro stabilizaci silničního tělesa a to v tl. 0,9 m s výměnou aktivní zony a podl. v tl. 0,4
m. Na levé straně komunikace bude doplněna nezpevněná krajnice v šířce 0,5 m včetně osazení
směrového sloupku s ocelovým trnem. Nezpevněná krajnice vpravo bude provedena v proměnné
šířce 0,5-1,3 m včetně osazení silničního svodidla se stupněm zadržení H2.Silnice bude provedena s
živičným povrchem. V místě sanace okrajů vozovky bude provedena konstrukce vozovky v tl. 500520 mm. Mezi touto sanací bude provedena dvouvrstvá konstrukce vozovky v tl. 100-120 mm.
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a §
15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení
podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Oddělení dopravně správních řízení Odboru
stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1205 v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, parc. č. 184/7, 2020/1, 2020/4, 2023/1, 2025,
2489 v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Renáta Varišová
vedoucí oddělení dopravně správních řízení
otisk úředního razítka

Toto oznámení 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 (dodejky):
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IDDS: 953zkzj
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
účastníci podle ust. § 94k písm. c),d),e)(doručováno veřejnou vyhláškou):
Obec Lípa nad Dřevnicí, IDDS: csvarcz
sídlo: Lípa č.p. 118, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obec Želechovice nad Dřevnicí, 4. května č.p. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, sekce - územní
pracoviště Brno, Tř. Tomáše Bati č.p. 3792, 760 01 Zlín 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Uherskobrodská č.p. 81, 763 26 Luhačovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1
E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
dotčené orgány (dodejky):
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Odbor stavebních a dopravních řízení, Stavební úřad, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1

