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Stavebník: Město Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
V E Ř E J N O U

V Y H L Á Š K O U

Město Fryšták, IČO 00283916, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták,
v zastoupení Aktiv inženýring s.r.o., IČO 29219825, Padělky IX/ 3916, 760 01 Zlín 1
(dále jen "stavebník") dne 10.4.2017 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"Stavební úpravy MK Fryšták - Vítová"
na pozemcích parc. č. 721/2, 873/1, 873/2 v katastrálním území Horní Ves u Fryštáku, parc. č. 113/3,
113/4, 113/1, 129, 130/1, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 156, 41, 113/9, 175, 177/3, 113/2, 60, 65, 74, 48, 6,
201, 234/2, 234/1, 359, 382, 479/2, 283, 281/2, 255/1, 477/9, 477/11 v katastrálním území Vítová.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je oprava hlavní místní komunikace v místní části Vítová o celkové délce cca
1,840km a dále navazujících pozemních komunikací, zakončených vesměs slepě. Komunikace budou
opatřeny živičným povrchem (asfaltobeton) při maximálně možném zachování původní nivelety.
V případě větších nerovností bude nejprve provedeno vyrovnání. V místech, kde bude komunikace
rozšířena, bude provedena úprava včetně nových konstrukčních vrstev. Vozovky budou lemovány
betonovým obrubníkem, pouze v některých úsecích navazujících slepých komunikací bude místo obruby
zpevněná krajnice. Napojení účelových komunikací na hlavní místní komunikaci bude vizuálně odděleno
dvouřádkem z žulových kostek. V rámci stavby bude provedena úprava autobusové zastávky v „dolní
části“ a také stávající točny – bude provedeno nové dlážděné nástupiště a umístěny nové přístřešky.
Odvodnění povrchu řešených komunikací bude zajištěno vyspádováním do stávajících uličních vpustí,
které budou opraveny a dle potřeby doplněny novými. Větve s výraznějším podélným sklonem budou
odvodněny příčnými žlaby, napojenými do stávající kanalizace.
Vzhledem k velkému rozsahu stavby bude realizace probíhat ve třech etapách.

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 §
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15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě
a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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).
Poučení:
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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Petr Vančík
stavební technik oddělení DSŘ
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:
Město Fryšták, v zastoupení Aktiv inženýring s.r.o., IDDS: cbxqunb
dotčené orgány státní správy:
Město Fryšták, stavební úřad, IDDS: mvbbeg5
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
na vědomí:
Pavel Jurčík, Františka Bartoše č.p. 375, Mladcová-Zlín, 760 01 Zlín 1
Lesy České Republiky s.p., Lesní správa Vsetín, IDDS: e8jcfsn
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Město Fryšták, podatelna, IDDS: mvbbeg5

Poznámka:
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a
ust. § 144 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední
desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu. Datum těchto vyvěšení je
rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.

