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ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ  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 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním 
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 2.8.2021 podali 

Obec Ostrata, IČO 70910740, Ostrata 23, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, K Majáku 5001, 761 23  Zlín, 

v zastoupení KANINGA  s.r.o., IČO 26222183, Březnická 5565, 760 01  Zlín 1, 
 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Ostrata - komunikace a chodník" –  

- SO 101 komunikace, SO 102 zpevněné plochy, SO 103 zastávka BUS 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1, 2, 3, 5, 23/1, 23/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/2, 37, 45/1, 45/2, 65/1, 
65/2, 66, 67/2, 76/1, 77, 78, 79, 81/1, 81/3, 81/4, 81/9, 81/10, 81/12, 81/13, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 
81/19, 81/20, 81/21, 81/22, 81/23, 81/24, 81/25, 82, 99/2, 100/1, 100/2, 146, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 
193, 211, 257, 333, 334, 335, 352/1, 356, 361/1, 584 v katastrálním území Ostrata. 

Stavba obsahuje: 

SO 101 komunikace (ŘSZK): stavební úprava silnice III/4913 v obci Ostrata. Úprava spočívá ve 
výměně krytových vrstev vozovky a výměně celé konstrukce včetně úpravy podloží na začátku úseku ve 
staničení km:1,131 47 - 1,204 a v místě rozšíření vozovky v km: 1,942 - 2,178. Šířka komunikace bude 
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sjednocena na 6,50m mezi obrubami, ve směrových obloucích pak bude patřičně rozšířena. Úpravou 
nedojde k navýšení původní nivelety vozovky. 

SO 102 zpevněné plochy (Obec Ostrata): SO 102.1 chodníky - stávající chodníky budou opraveny a 
rozšířeny na min. šířku 1,65m s výjimkou míst, kde není pro rozšíření prostor, zde bude min. šířka 1,35m. 
Chodníky budou vydlážděny betonovou dlažbou a opatřeny bezbariérovými prvky. Pro možnost 
vybudování chodníku na konci obce ( v km: 1,981 - 2,153 vpravo) bude stávající příkop zatrubněn a svah 
zajištěn gabionovou zdí o délce 125,0bm. SO 102.2 sjezdy - stávající sjezdy k nemovitostem budou 
upraveny na šířku 4,0m, popř. 6,0m. Sjezdy budou řešeny z dlažby tl.80mm, popř. dle stávajícího stavu 
budou ponechány s asfaltobetonovým povrchem. SO 102.3 zastávky BUS - nástupiště BUS budou 
umístěny v nových polohách a budou upraveny dle platných norem a standardů. Stávající přístřešky 
budou demontovány a osazeny v nových polohách. 

SO 301 kanalizace (Obec Ostrata):  z důvodu prodloužení chodníku na konci obce bude stávající příkop 
pod chodníkem v délce 172,0m zatrubněn uložením nové stoky DN 400 z PVC SN16 a bude napojena na 
stávající kanalizaci. Tato stoka bude sloužit pouze pro odvedení dešťových vod z komunikace. 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing.Jiří Hoke (ČKAIT – 
0012420); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu. 

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) dokončení stavby 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do konce roku 2026. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Dodavatel stavby bude nahlášen speciálnímu 
stavebnímu úřadu nejpozději do zahájení stavby. 

6. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 
a dbát na ochranu osob na pracovišti. 

7. Při stavbě nutno dodržovat ustanovení Vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavbu a příslušné technické normy. 

8. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. 

9. Stavební činností nebudou znečišťovány ani poškozovány pozemní komunikace. V případě, že se tak 
stane, bude znečištění, 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 Magistrátu města Zlína – č.j.MMZL 063763/2021 ze dne 
14.5.2021 

- CETIN – č.j.613704/21 ze dne 16.4.2021 

- EG.D – č.j.L4570-27033511 ze dne 15.4.2021 

- Povodí Moravy – č.j.PM-16172/2021/5203/MZ ze dne 27.4.2021 

- GasNet Služby – č.j.5002351401 ze dne 5.5.2021 

- Moravská vodárenská – č.033493/2021/PT ze dne 4.5.2021 

- Krajská hygienická stanice ZK – č.j.KHSZL 10242/2021 ze dne 10.5.2021 

- Ředitelství silnic ZK – č.j.ŘSZKZL06084/21-516 ze dne 17.5.2021 
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- Dopravní inspektorát PČR – č.j.KRPZ-43476-1/ČJ-2021 ze dne 17.5.2021 

11. Pokud do zahájení stavby pozbydou některá vyjádření platnost, zajistí stavebník jejich aktualizaci. 

12. Před zahájením stavby požádá stavebník silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání, popř. 
uzavírky, dotčených pozemních komunikací. 

13. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o kolaudační souhlas.  

  

 Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Ostrata, Ostrata 23, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23  Zlín. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.8.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání 
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ, CETIN, EG.D, Povodí Moravy, GasNet Služby, 
HZS ZK, Moravská vodárenská, KHS ZK, ŘSZK, DI PČR. 

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 dotčených a sousedních nemovitostí, vlastníci technické infrastruktury. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

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. 
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Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky, v tomto případě však z 
důvodu požadavku investora a ohledem na náročnou přípravu stavby, financovanou z dotačních 
prostředků, stanovuje speciální stavební úřad platnost na 5 let ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
  
Petr Vančík 
stavební technik oddělení DSŘ 
  
  
otisk úředního razítka 
 
 
 
 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10.000,- Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
stavebník: 
v zastoupení KANINGA  s.r.o., IDDS: ppte2jy 
 sídlo: Březnická č.p. 5565, 760 01  Zlín 1 
  
dotčené orgány státní správy: 
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01  Zlín 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
 sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01  Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
 sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín 1 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01  Zlín 1 
 
na vědomí: 
Josef Bobál, Ostrata č.p. 25, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Zlín, IDDS: rq6fs9a 
 sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 3792, 760 01  Zlín 1 
Jiří Flora, Ostrata č.p. 38, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Jarmila Florová, Ostrata č.p. 38, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Radomír Poslušný, Ostrata č.p. 47, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Romana Poslušná, Ostrata č.p. 47, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Radek Hudeček, Ostrata č.p. 2, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Jolana Hudečková, Ostrata č.p. 2, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Jiří Januška, Ostrata č.p. 103, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Oldřich Velikovský, Ostrata č.p. 19, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
Ludmila Velikovská, Ostrata č.p. 19, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n 
 sídlo: Tovární č.p. 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
Obec Ostrata, IDDS: d4cbb8g 
 sídlo: Ostrata č.p. 23, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 

  
 

 

Poznámka: 

Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí 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 odvolání.  
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