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Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako
příslušný správní orgán vydal rozhodnutí č.j. MMZL 016423/2018 dne 1.2.2018, které se týká stavby:
" Zlín, Lesní čtvrť-chodník podél místní komunikace v úseku Slovenská-Gymnázium, Zlín "
Zlín
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 768/11, 768/28, 768/30, 768/31, 768/32, 768/78, 768/79, 768/224,
768/507, 778/3, 4089/4 v katastrálním území Zlín.
Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výroku na straně 1 a to tak, že text
zřejmé nesprávnosti:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
„Zlín, Lesní čtvrť - chodník podél místní komunikace v úseku Slovenská- Gymnázium, Zlín"
Zlín, Štefánikova č.p. 6488
SO 101- místní komunikace, SO 102 chodník, navazující úpravy
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 768/11, 768/28, 768/30, 768/31, 768/32, 768/78, 768/79, 768/224,
768/507, 778/3, 4089/4 v katastrálním území Zlín.
opravuje textem:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
„Zlín, Lesní čtvrť - chodník podél místní komunikace v úseku Slovenská- Gymnázium, Zlín"
Zlín,
SO 101- místní komunikace, SO 102 chodník, navazující úpravy, SO 301-kanalizace dešťová
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(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 768/11, 768/28, 768/30, 768/31, 768/32, 768/78, 768/79, 768/224,
768/507, 778/3, 4089/4 v katastrálním území Zlín.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1
Odůvodnění:
Ve vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost a to, že ve výroku rozhodnutí – názvu stavby
nebyl uveden objekt SO 301 Kanalizace dešťová. Uvedený objekt je součásti žádosti a projektové
dokumentace, která byla řádně projednána a odsouhlasená speciálním stavebním úřadem ve stavebním
řízení. Dále se nedopatřením do názvu stavby ve výroku rozhodnutí dostal také údaj Štefánikova č.p.
6488, který se tímto z rozhodnutí vypouští. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy města Zlína, spol. s r.o., Krajský úřad Zlínského kraje, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
E.ON Česká republika, a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., GridServices, s.r.o., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Technické služby Zlín, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o.
Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího
správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
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.

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.
Obdrží:
stavebník (dodejky):
Ing. Kamil Prokůpek, IDDS: 787tt4a

Spis.zn. MMZL-odd.DSŘ-139717/2017/Var

str. 3

Č.j.: MMZL 026913/2018

účastníci (doručováno veřejnou vyhláškou):
Lesy města Zlína, spol. s r.o., IDDS: ensibjt
Krajský úřad Zlínského kraje, IDDS: scsbwku
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
E.ON Česká republika, a.s., Lidická č.p. 36, 659 44 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
dotčené orgány:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, Třída T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Odbor stavebních a dopravních řízení, Stavební úřad, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

