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

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
V E Ř E J N O U

V Y H L Á Š K O U

Výroková část:
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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.1.2018 podalo
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"), a na základě tohoto přezkoumání:
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:
"Fryšták - oprava místní komunikace v ul. P. I. Stuchlého"
SO 101 - komunikace, SO 102 - chodník pro pěší
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2/1, 579, 581, 592, 604, 1005/1, 1005/2 v katastrálním území
Fryšták.
Stavba obsahuje:
SO 101 - komunikace: rekonstrukce jednopruhové jednosměrné místní komunikace v ul.P.I.Stuchlého v
délce cca 103,0bm. Šířka vozovky bude sjednocena na 4,0m ohraničením zapuštěným žulovým krajníkem
barvy tmavé - antracit. Povrch vozovky bude z žulové dlažby 100/100mm, kladené vějířovitě.
Komunikace bude odvodněna vyspádováním do uličních vpustí. Stávající stožár VO bude nahrazen
novým ve stejné poloze.
SO 102 - chodník pro pěší: jednostranný chodník s povrchem ze žulové mozaiky 50/50mm je navržen
vzhledem ke stísněným místním poměrům v proměnné šířce, minimálně však 1,70m. Stávající sjezdy k
nemovitostem zůstanou zachovány, budou však nově vydlážděny žulovými kostkami 100/100mm.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Zdeněk Vladyka (ČKAIT – 1302276); případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do konce roku 2019.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem:, dodavatel stavby bude nahlášen speciálnímu
stavebnímu úřadu nejpozději před započetím stavebních prací.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která stanoví technické požadavky na stavby, a příslušné technické normy.
8. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.
9. Stavební činností nebudou znečisťovány a poškozovány pozemní komunikace. V případě, že se tak
stane, bude znečistění, resp. poškození, neprodleně odstraněno.
10. Budou dodrženy všechny podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, uvedené
v dokladové části projektové dokumentace:
- Koordinované závazné stanovisko č.j.MMZL 131414/2017 ze dne 11.1.2018
- GridServices – č.j.5001631737 ze dne 21.12.2017
- E.ON – č.j.H18502-16220670 ze dne 5.12.2017 a č.j.L4570-16221644 z 11.12.2017
- CETIN – č.j.783082/17 ze dne 1.12.2017
- Moravská vodárenská – č.028256/2017/PT ze dne 29.11.2017
- Krajská hygienická stanice ZK – č.j.KHSZL 31841/2017 ze dne 8.12.2017
- Hasičský záchranný sbor ZK – č.j.HSZL-8905-2/SPD-2017 ze dne 5.1.2018
- Ředitelství silnic ZK – smlouva č.SML/1293/17 ze dne 16.1.2018
11. Před realizací nutno včas požádat silniční správní úřad o povolení částečných uzavírek, popř.
zvláštního užívání, dotčené místní komunikace.
12. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o kolaudační souhlas.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták
Odůvodnění:
Dne 12.1.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 7.2.2018 zahájení stavebního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem
účastníků, byli v souladu s §25 a §144 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníci řízení vyrozuměni o
zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
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požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Stavební úřad Fryšták, OŽPaZ MMZ, OK a PP MMZ, Dopravní inspektorát PČR, Krajská hygienická
stanice ZK, Hasičský záchranný sbor ZK, Ředitelství silnic ZK, E.ON, GridServices, CETIN,
Moravská vodárenská, Internext 2000, Zlín Net, Avonet.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
vlastníci stavbou dotčených a sousedních nemovitostí, správci inženýrských sítí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Poučení účastníků:
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.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Petr Vančík
stavební technik odd.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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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 18,
odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:
stavebník:
Město Fryšták, v zastoupení Aktiv inženýring s.r.o., IDDS: cbxqunb
sídlo: Padělky IX č.p. 3916, 760 01 Zlín 1
dotčené orgány státní správy:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 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
Město Fryšták, stavební úřad, IDDS: mvbbeg5
sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
na vědomí:
Město Fryšták, IDDS: mvbbeg5
sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Božena Jančaříková, 6.května č.p. 28, 763 16 Fryšták
ing. Zuzana Steinerová, náměstí Míru č.p. 18, 763 16 Fryšták
ing. Tomáš Januška, náměstí Míru č.p. 17, 763 16 Fryšták
Miroslava Janušková, náměstí Míru č.p. 17, 763 16 Fryšták
Mgr. Vladislava Veselá, náměstí Míru č.p. 18, 763 16 Fryšták
Římskokatolická farnost Fryšták, P.Ignáce Stuchlého č.p. 25, 763 16 Fryšták

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.

