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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 ATELIÉR 91, spol. s r.o., IČO 46993134, Bartošova 16, 760 01 Zlín 1
(dále jen "stavebník") dne 22.9.2017 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"Výstavba terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku" - SO 04 zpevněné plochy
na pozemcích parc. č. 2/1, 19/4, 572, 578, 1005/1 v katastrálním území Fryšták. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
jedná se o stavební úpravu náměstí Míru ve Fryštáku, jejíž součástí bude dopravní terminál včetně
obslužného parkovacího systému, doplněný o místa pro uložení kol.
Dopravní obslužnost náměstí bude zajišťovat místní komunikace s povrchem z žulové dlažby 12/12mm,
široká 6,0m. Připojení ulice P.I.Stuchlého v JV rohu náměstí bude provedeno v šířce 4,0m. Podél
komunikace je navrženo celkem 65 parkovacích stání (60 kolmých a 5 podélných), s povrchem z žulové
dlažby 12/12. Náměstí bude lemováno chodníkem z žulové dlažby 6/6, o minimální šířce 1,75m. V
západní části náměstí bude upravena stávající autobusová zastávka. Centrální dlážděná plocha náměstí
bude tvořena liniemi (deska 400/400/50 světle šedá žula s tryskaným povrchem) a plochami (deska
400/400/50 světle okrová žula s tryskaným povrchem). Výškový rozdíl mezi centrální plochou a
přilehlými chodníky bude vyrovnán pomocí jednoho přímého schodiště a dvou schodišť nárožních. Na
náměstí budou na několika místech rozmístěny stojany pro celkem 63 kol.
Odvodnění povrchu zpevněných ploch je navrženo vyspádováním do uličních vpustí nebo štěrbinových
žlabů.
Západní stranu náměstí lemuje stávající silnice II/490, přes kterou budou zřízeny dva přechody pro
chodce.
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 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
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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
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:
Město Fryšták, v zastoupení ATELIÉR 91, spol. s r.o., IDDS: s43nems
dotčené orgány státní správy:
Město Fryšták, stavební úřad, IDDS: mvbbeg5
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
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
na vědomí:
Město Fryšták, IDDS: mvbbeg5
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc
Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, IDDS: p4xdqus
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.

