MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Č.j.: MUVS-S 5728/2013/OÚPSŘ-280/13/Suš-10
Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie

2.9.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") , ve věci žádosti ze dne 15.7.2013 o
vydání stavebního povolení SO 105, 106 komunikace pro pěší v rámci stavby "Silnice I/49: křižovatka se
silnicí I/57, Horní Lideč" na pozemku parc. č. 113/1, 117/1, 121/2, 132/1, 2294/25, 2312/1, 2312/4,
2312/7, 2414 v katastrálním území Horní Lideč, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín,
IČO 65993390, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, které zastupuje Ing. Ladislav Alster Projektová
kancelář A-S, IČO 61405230, Družby 1381, 769 01 Holešov (dále jen „stavebník"), vydává podle § 115
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
stavební povolení
na
SO 105, 106 komunikace pro pěší
v rámci stavby "Silnice I/49: křižovatka se silnicí I/57, Horní Lideč"
na pozemku parc. č. 113/1, 117/1, 121/2, 132/1, 2294/25, 2312/1 (dříve 2294/25), 2312/4 (dříve 2294/25),
2312/7 (dříve 2294/25), 2414 v katastrálním území Horní Lideč (dále jen "stavba").
Jedná se o úpravy (SO 105) a doplnění nových (SO 106) komunikací pro pěší v rámci rekonstrukce
křižovatky.
Podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Fáze výstavby, které stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu za účelem provedení
kontrolních prohlídek stavby:
a) Prohlídka obrub před betonáží
b) Závěrečná kontrolní prohlídka
3. Stavba je součástí dopravní infrastruktury - chodníky. Povrch chodníku bude proveden ze zámkové
betonové dlažby v tl. 60 mm ohraničených betonovými obrubníky tl. 100 mm. Odvodnění bude
provedeno příčným spádováním na přilehlé volné plochy nebo na komunikace vozidlové. Konečná
úprava terénu narušeného v místě výkopů bude ošetřena zpětným rozprostřením ornice s vyrovnáním
a osetím travním semenem – parková směs.
4. Stavební odpady kategorie „O“ budou přednostně nabídnuty k využití dle ust. § 16 odst. 1 písm. b)
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, a až nevyužitelné odpady budou předány k likvidaci.
5. V případě, že v rámci stavby dojde ke vzniku odpadů nebezpečných, je původce odpadů (investor
nebo dodavatel stavby) povinen požádat MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí o udělení souhlasu
k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v případě, že tento
souhlas nemá.
6. Stavebník ke kolaudaci odboru životního prostředí MěÚ Vsetín předloží kompletní evidenci všech
vzniklých odpadů a doklady o předání odpadů oprávněné organizaci popř. likvidaci odpadů nebo
jejich využití. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení původce o produkci a nakládání
s odpady za uplynulý rok dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění.
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7. Veškeré odpady, které vzniknou při stavbě, mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tuto skutečnost je původce
povinen si ověřit.
8. Zhotovitel před zahájením prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky, popř.
zvláštního užívání komunikací a k žádosti o stanovení dopravního značení přiloží konkrétní grafický
návrh přechodných úprav silničního provozu. Situace musí obsahovat přesné umístění dopravního
značení včetně stávajícího a navržených změn dle aktuálního stavu.
9. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány
tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických
limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3 část B) nařízení vlády ČR
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově
významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením
zkrácen na nezbytně nutnou dobu. pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí
v bezvadném technickém stavu.
10. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
11. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele
(osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních právních předpisů), který bude stavbu provádět.
12. Stavba bude dokončena do 31.5.2015.
13. Vymezení rozsahu staveniště: staveniště bude situováno na pozemcích dotčených předmětnou
stavbou
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění
Obecní úřad Horní Lideč, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“) vydal územní
rozhodnutí o umístění stavby Silnice I/49: křižovatka se silnicí I/57, Horní Lideč – rekonstrukce stávající
křižovatky na malou okružní křižovatku obsahující stavební objekty SO 101 – silnice I/49, I/57, SO 103
místní komunikace, SO 106 komunikace pro pěší, SO 401 – veřejné osvětlení, SO 402 – přeložka
slaboproudého kabelu, SO 701 – přemístění zastávkového přístřešku, SO 702 – přemístění památníku, SO
703 – přemístění studny na pozemcích parc.č. 113/, 117/1, 121/2, 132/1, 2294/25, 2414 v katastrálním
území Horní Lideč dne 20.2.2013 pod č.j. SU-2862/2012-328/K. Dne 12.4.2013 podal stavebník žádost o
vydání stavebního povolení na stavbu SO 105, 106 – komunikace pro pěší v rámci realizace stavby
„Silnice I/49: křižovatka se silnicí I/57, Horní Lideč“, na pozemcích 113/1, 117/1, 121/2, 132/1, 2294/25,
2312/1, 2312/4, 2312/7, 2414 v katastrálním území Horní Lideč, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne 5.8.2013 zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a 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 navrhované stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto. Rovněž je upozornil účastníky řízení, že mohou uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží. Dále je upozornil, že ve svých námitkách mají uvést skutečnosti, které
zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek. Vzhledem k tomu, že počet
účastníků řízení byl více než 30, speciální stavební úřad podle § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou, která byla na
úřední desce:
Městského úřadu Vsetín
vyvěšena dne: 6.8.2013
sejmuta dne: 22.8.2013
Obecního úřadu Horní Lideč

vyvěšena dne: 7.8.2013

sejmuta dne: 23.8.2013
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Účastníci se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Speciální stavební úřad zjistil, že žádost o stavební povolení ze dne 15.7.2013 byla podána na
předepsaném formuláři a obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. V souladu
s ustanovením § 110 odst. 2 stavebního zákona si speciální stavební úřad doklady prokazující vlastnické
právo k pozemku a stavbě dne 5.8.2013 ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Byly doloženy
Smlouvy o právu provést stavbu k pozemkům parc. č. 117/1, 132/1, 2414, 113/1 v katastrálním území
Horní Lideč, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.
Speciální stavební úřad podle § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady
z toho hlediska, zda lze stavbu provést a ověřil, že:
a)
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vydaným územním rozhodnutím ze dne
20.2.2013 pod č.j. SU-2862/2012-328/K.
b)
Žadatel k žádosti připojil projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. Předložená projektová
dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem Ing. Ladislavem Alsterem,
ČKAIT 1300173. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle § 158
stavebního zákona, který stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle
zvláštního právního předpisu a dle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost,
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace).
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace obsahuje části A až F
členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby,
jejímu umístění stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby. Předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu komunikace.
c)
Ke stavbě je zajištěn příjezd po stávající silnici I/57 a I/49. Stávající technická infrastruktura je
dostatečná a není potřeba jiného vybavení k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním
předpisem.
d)
stanoviska sdělili:
 Městský úřad Vsetín, Koordinované závazné stanovisko sp. zn. MUVS-S5082/2013
OŽP/XVIII/1178-330.2 ze dne 1.7.2013, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č.4 - 7.
 Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, stanovisko ze dne 24.6.2013 čj. KRPZ-63986-1/ČJ-2013151506, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 8.
 Obecní úřad Horní Lideč, odbor výstavby a ÚP, vyjádření podle § 15 stavebního zákona ze dne
17.6.2013 pod čj. SU-1180/2013-336/K
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 25.6.2013 zn. 001925/11300/2013
 Ředitelství silnic ZLínského kraje, Zlín, vyjádření ze dne 12.7.2013 pod zn. ŘSZKZL 04843/13-21
 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Valašské Meziříčí, vyjádření ze dne 26.6.2013, bez
připomínek.
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 1.7.2013 pod čj. KHSZL
11485/2013, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 9.
 ČEZ Distribuce, a.s., pracoviště Valašské Meziříčí, vyjádření ze dne 25.6.2012 zn. 1054870631
 RWE Distribuční služby s.r.o., stanovisko ze dne 8.7.2013 zn. 5000808335
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Zlín, vyjádření ze dne 18.12.2012 čj. 714974/12
 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., vyjádření ze dne 17.7.2013 č. 994/2013
 NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Zlín, stanovisko ze dne 25.6.2013 pod zn. NIPI-ZK-Do 008060/2013
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření ze dne 19.6.2013
pod sp. zn. KUZL 37192/2013, bez připomínek
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, koordinované závazné
stanovisko ze dne 24.6.2013 čj. KUZL 37193/2013
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Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení
k napojení na ně a požadavky dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 4 – 9.
V průběhu stavebního řízení dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska. Rovněž vlastníci veřejné
dopravní a technické infrastruktury se v průběhu řízení nevyjádřili. Závazná stanoviska dotčených orgánů
a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury získaná před řízením, jsou součástí projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení jako její kapitola „F. Dokladová část“.
e)
Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby komunikace pro pěší a
zjistil z předložené projektové dokumentace, ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření
vlastníků veřejné infrastruktury, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy.
Speciální stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení a stanovil, že v daném případě jsou
účastníky stavebního řízení podle stavebního zákona:
§109 písm. a) stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
§109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna - Římskokatolická farnost
Lidečko, Lidečko č.p. 37, Horní Lideč, Obec Horní Lideč, čp. 292, Horní Lideč
§109 písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a. s., RWE
Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
§109 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm – vlastníci pozemků st. parc. č.
187, 503, 28/1, 255, 256, 27/1, 668/, 25/1, 178, 27/4, 252, parc. č. 112/2, 44/2, 45/2, 123/12,
117/9, 38/6, 128/2, 38/8, 134/4, 36/2, 123/13, 2330/2, 2330/11, 2330/13, 129, 113/3, 113/4,
2288/2, 114/2, 36/1, 115/1, 116/4, 124/4, 134/5, 2287/1, 2308/1, 2322/2, 2415, 134/8
k.ú. Horní Lideč a vlastníci staveb na těchto pozemcích
§109 písm. f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu –
fyzické a právnické osoby, které mají právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům parc. č.
st. parc. č. 503, 28/1, 255, 252 parc. č. 112/2, 113/4, 115/1, 124/4, 2415, 2322/2, 2308/1, 2287/1,
134/8 k.ú. Horní Lideč
Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) nemovitostem
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
V průběhu stavebního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky.
Speciální stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.
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. Stavební povolení
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín podáním u Městského úřadu Vsetín, odboru
územního plánování, stavebního řádu a dopravy.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka

Marie Sušková
referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
- ověřená projektová dokumentace
- štítek s identifikačními údaji

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 109 písm. c) až g) stavebního zákona doručeno
veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního
úřadu Horní Lideč po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vsetín.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................
Sejmuto dne : .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Obdrží:
Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o
datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Horní Lideč k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a
sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, IDDS: zjq4rhz v zastoupení Ing. Ladislav Alster Projektová
kancelář A-S, Družby č.p. 1381, Všetuly, 769 01 Holešov

Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. c) až g) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Účastníci dle §109 písm. c), d) a g) stavebního zákona
Římskokatolická farnost Lidečko, Lidečko č.p. 37, 756 12 Horní Lideč
Obec Horní Lideč, IDDS: ukbbd73
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Účastníci dle §109 písm. e) a f) stavebního zákona
vlastníci pozemků a staveb na nich a ti, jež mají právo odpovídající věcnému břemenu k těmto
pozemkům: st. parc. č. 187, 503, 28/1, 255, 256, 27/1, 668/, 25/1, 178, 27/4, 252, parc. č. 112/2, 44/2,
45/2, 123/12, 117/9, 38/6, 128/2, 38/8, 134/4, 36/2, 123/13, 2330/2, 2330/11, 2330/13, 129, 113/3, 113/4,
2288/2, 114/2, 36/1, 115/1, 116/4, 124/4, 134/5, 2287/1, 2308/1, 2322/2, 2415, 134/8
Dotčené orgány:
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor ZLín, dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
Obecní úřad Horní Lideč, silniční správní úřad, IDDS: ukbbd73
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

