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Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon 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 také jen "stavební zákon"),
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 22.06.2022 podalo
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70934860, K Majáku 5001, 760 01
Zlín 1, které zastupuje Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav 2
(dále také 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:

„Silnice III/4932: Lipová – Slavičín“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. st. 134, dále parc. č. 51, 895/1, 2780/6, 2780/9, 2780/10, 2780/11,
2780/12, 2780/14, 2780/23, 2786/1, 2786/2, 2786/5, 2786/6, 2786/7, 2786/8, 2786/9, 2786/10, 2786/11,
2786/12, 2786/13, 2786/14, 2786/15, 2786/16, 2786/34, 2786/35, 2786/37, 2786/38, 2809/4, 2809/6,
2809/9, 2809/29, 2809/30, 2816/2, 2831/5, 2831/6 v katastrálním území Lipová u Slavičína a parc.
č. 1026/2, 1026/7, 1028/2, 4462/1, 4462/2, 4462/4, 4503/1, 4505/6, 4506 v katastrálním území Slavičín.
Stavba zahrnuje:
Stavba řeší rekonstrukci silnice III/4932 v intravilánu obce Lipová, intravilánu města Slavičín a extravilánu
mezi obcí Lipová a městem Slavičín, v celkové délce 3,9 km. V rámci rekonstrukce bude respektováno
stávající šířkové uspořádání silnice.
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Stavba je rozdělena do 3 úseků:
Objekt SO 101 Lipová
SO 101.1 Silnice III/4932, Lipová
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající silnice v průjezdním úseku obce Lipová. Rekonstrukce silnice
je navržena v rámci stávajícího směrového a výškového řešení. Celková délka úseku je 0,904 km. Jako
technologie byla zvolena obnova stávajících asfaltových vrstev. Dojde k vyfrézování 100 mm stávajících
vrstev a následně budou položeny 2 nové asfaltové vrstvy. V rámci rekonstrukce bude respektováno
stávající šířkové uspořádání. Provede se obnova stávajících nezpevněných krajnic z R-materiálu.
U připojení sjezdů bude řešen nezbytně nutný rozsah pro výškové napojení na silnici III/4932. Během
stavby bude vyměněn dvojřádek ze žulových kostek a obnoven jednořádek na straně druhé. Tam, kde je
přídlažba širší, se předpokládá s případnou obnovou žulových kostek v rozsahu 25 %.
Ve staničení 0,660 km se nachází stávající zastávkový záliv. Na druhé straně není žádné nástupiště.
Obec Lipová má záměr chybějící nástupiště a navazující chodník zbudovat. V rámci stavby silnice bude
provedena příprava osazením nových obrubníků. Následující realizace chodníkových ploch řešená jinou
PD již nebude vyžadovat zásah do silnice III/4932.
V celém řešeném úseku je silnice navržena na odvozenou kategorii MO 7,0/50 (šířka vozovky 6,00 –
10,08 m). Příčný sklon je stávající a tudíž je proměnný. Šířka nezpevněných krajnic se pohybuje
v rozmezí 0,30 – 0,50 m. Krajnice (v úsecích s absencí obruby) budou provedeny z frézovaného
R-materiálu v tl. 0,15 m. Sklon nezpevněné krajnice je navržený 8,0 %. Stávající příkopy nejsou součástí
projektu.
Základní příčný i podélný sklon je navržen dle stávajícího stavu, což je dáno i navrženou technologií
opravy vozovky.
Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky respektovala stávající výškové řešení. V rámci
stavby a zvolené technologie obnovy povrchu nedojde k navýšení nivelety. Podélné spády komunikace
vycházejí ze stávajícího stavu a pohybují se v rozmezí 11,46 % – (- 2,13) %. V celém řešeném úseku
niveleta místy klesá a místy zase stoupá.
Celoplošně bude provedena obnova krytu pomocí frézování v tloušťce 100 mm a následném položení
dvou nových asfaltových vrstev.
K1 – Výměna asfaltového krytu v tl. 100 mm
- frézování v tl. 0 – 100 mm
- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- infiltrační asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

Celkem

100 mm

K2 – Výměna asfaltového krytu s lokální sanací v rozsahu 30 %
- frézování v tl. 0 – 100 mm
- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACP16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- infiltrační asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 736129

Celkem

150 mm

K3 – V místě připojení sjezdu
- frézování v tl. 0 – 100 mm
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- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- infiltrační asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

Celkem

100 mm

Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou
povrchové vody svedeny ke kraji vozovky. V úsecích s přilehlým obrubníkem budou vody sváděny do
dešťových vpustí napojených do stávající kanalizace. Dešťové vpusti budou v rámci rekonstrukce silnice
výškově upraveny na stávající stav. V místě s nezpevněnou krajnicí budou vody odváděny do podélných
příkopů a zeleně, kde budou zasakovány. Množství odváděných povrchových vod nebude realizací
stavby změněn.
Objekt SO 102 Lipová – Slavičín
SO 102.1 Silnice III/4932, Lipová – Slavičín
Stavební objekt řeší rekonstrukcí stávající silnice III/4932 mezi obcí Lipová a městem Slavičín. Celková
délka úseku je 2,469 km. Rekonstrukce silnice je navržena v rámci stávajícího směrového a výškového
řešení. Současně díky zvolené technologii (recyklace za studena v tl. 180 mm, položení nových
asfaltových vrstev v tl. 100 mm) dojde k zesílení asfaltových vrstev o 100 mm.
V celém řešeném úseku je silnice navržena na odvozenou kategorii S 7,0/70 (šířka vozovky 5,00 - 6,5 m).
Příčný sklon je navržen střechovitý 2,5 % a v oblouku je navržen dostředný jednostranný sklon až 6,0 %.
Šířka nezpevněných krajnic se pohybuje v rozmezí 0,30 – 0,50 m. Krajnice budou provedeny
z frézovaného R-materiálu v tl. 0,15 m. Sklon nezpevněné krajnice je navržený 8,0 %. Stávající příkopy
nejsou součástí projektu. Základní příčný i podélný sklon je navržen dle stávajícího stavu, což je dáno i
navrženou technologií opravy vozovky.
Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky respektovala stávající výškové řešení. V rámci
stavby a zvolené technologie obnovy povrchu dojde k navýšení nivelety o 100 mm. Podélné spády
komunikace vycházejí ze stávajícího stavu a pohybují se v rozmezí 6,81 % – (- 7,51) %. V celém
řešeném úseku niveleta místy klesá a místy zase stoupá.
U připojení účelových komunikací a sjezdů bude řešen nezbytně nutný rozsah pro výškové napojení na
silnici III/4932.
Celoplošně bude provedena obnova krytu s navýšením o 100 mm pomocí recyklace za studena na místě
a následném položení dvou nových asfaltových vrstev.
K1 – Recyklace za studena s navýšením o tl. 100 mm
- frézování v tl. 200 mm
- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- infiltrační asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

- recyklace za studena RS CA

180 mm

Celkem

280 mm

TP 208

K2 – V místě připojení sjezdu
- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- infiltrační asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

Celkem

100 mm
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Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou
povrchové vody svedeny ke kraji vozovky do podélných příkopů a zeleně.
Objekt SO 103 Slavičín
SO 103.1 Silnice III/4932, Slavičín
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající silnice III/4932 v intravilánu města Slavičín. Celková délka
úseku je 0,527 km. Rekonstrukce silnice je navržena v rámci stávajícího směrového a výškového řešení.
Jako technologie byla zvolena obnova stávajících asfaltových vrstev. Dojde k vyfrézování 100 mm
stávajících vrstev a následně budou položeny 2 nové asfaltové vrstvy. V celém úseku bude provedena
pouze vysprávka betonové a žulové přídlažby v celkovém rozsahu 25 %.
V celém řešeném úseku je silnice navržena na odvozenou kategorii S (MO) 7,0/50 (šířka vozovky 6,50 7,00 m). Šířka nezpevněných krajnic se pohybuje v rozmezí 0,30 – 0,50 m. Krajnice (v úsecích s absencí
obruby) budou provedeny z frézovaného R-materiálu v tl. 0,15 m. Sklon nezpevněné krajnice je navržený
8,0 %. Stávající příkopy nejsou součástí projektu.
Základní příčný i podélný sklon je navržen dle stávajícího stavu, což je dáno i navrženou technologií
opravy vozovky.
Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky respektovala stávající výškové řešení. V rámci
stavby a zvolené technologie obnovy povrchu nedojde k navýšení nivelety. Podélné spády komunikace
vycházejí ze stávajícího stavu a niveleta klesá v rozsahu až 9,93 %. V celém řešeném úseku niveleta
klesá.
U připojení místních komunikací a sjezdů bude řešen nezbytně nutný rozsah pro výškové napojení na
silnici III/4932.
Celoplošně bude provedena obnova krytu pomocí frézování v tloušťce 100 mm a následném položení
dvou nových asfaltových vrstev.
K1 – Výměna asfaltového krytu v tl. 100 mm
- frézování v tl. 100 mm
- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

Celkem

100 mm

K2 – Výměna asfaltového krytu s lokální sanací v rozsahu 30 %
- frézování v tl. 100 mm
- asfaltový beton ACO11+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- spojovací asfaltový postřik

0,5 kg/m2

ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACP16+

50 mm

ČSN EN 13108-1

- infiltrační asfaltový postřik

0,7 kg/m2

ČSN 73 6129

Celkem

150 mm

Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou
povrchové vody svedeny ke kraji vozovky. V úsecích s přilehlým obrubníkem budou vody sváděny do
dešťových vpustí napojených do stávající kanalizace. Dešťové vpusti budou v rámci rekonstrukce silnice
výškově upraveny na stávající stav. V místě s nezpevněnou krajnicí budou vody odváděny do podélných
příkopů a zeleně, kde budou zasakovány. Množství odváděných povrchových vod nebude realizací
stavby změněn.
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Předmětem tohoto rozhodnutí není povolení dopravního značení, které není ve smyslu stavebního
zákona stavbou, a podléhá samostatnému povolení (stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu)
podle zvláštního zákona.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala společnost Viadesigne s.r.o., Na Zahrádkách 16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880,
Ing. Martin Stöhr, ČKAIT 1005104, obor dopravní stavby, datum vypracování projektové
dokumentace: 03/2022; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; dodavatel bude vybrán na základě výběrového
řízení a před započetím prací bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a) vytyčení inženýrských sítí

2.
3.
4.

b) provádění asfaltových vrstev vozovky
c) dokončovací práce – závěrečná kontrolní prohlídka
5.

Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným a dále požádá
před zahájením zemních prací správce inženýrských sítí v místě stavby o jejich vytýčení tak, aby
nedošlo k jejich poškození. Doklady o vytýčení předloží stavebník k závěrečné kontrolní
prohlídce.

6.

Při stavbě budou dodržena závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách,
zejména ČSN dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, v platném znění.

7.

Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

8.

Stavební podnikatel – zhotovitel, zabezpečí pořádek v okolí stavby včetně čištění navazujících
okolních komunikací, v případě jejich znečištění zajistí bezodkladné a trvalé čištění.

9.

Při provádění stavby je nutno počínat si tak, aby nebyla způsobena škoda vlastníkům
a uživatelům okolních pozemků, zejména je nutno dbát o to, aby nedocházelo
k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nedocházelo
k nadměrnému znečišťování okolí stavby a k nepořádku na staveništi.

10. V průběhu provádění prací nesmí být stavební a jiný materiál skladován mimo prostor staveniště,
zejména na okolních pozemcích a pozemních komunikacích.
11. S ohledem na umístění objektu stavby je nutné při jejím provádění věnovat zvýšenou pozornost
ochraně životního prostředí, zejména omezení hlučnosti a vibrací na stavbě nasazením vhodných
strojů a dopravních prostředků, jakékoliv znečišťování ovzduší spalováním odpadů, ochraně vod
před znečištěním ropnými látkami a zamezováním prašnosti.
12. Vzhledem k tomu, že prováděním stavebních prací dojde k omezení provozu, resp. omezení
obecného užívání pozemních komunikací, požádá stavební podnikatel (zhotovitel),
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (nejméně 30 dnů), příslušný silniční
správní úřad o povolení uzavírky, popř. zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací dle
§ 24, resp. § 25 zákona o pozemních komunikacích; zhotovitel současně požádá odbor dopravy
Městského úřadu Luhačovice o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska
Městského úřadu Luhačovice ze dne 03.06.2022 pod č. j. MULU -29632/2022/24/GoA, k ochraně
dotčených veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:
1/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech:
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů:
-

vzniklé odpady budou tříděny a shromažďovány v prostoru stavby a předávány osobám
oprávněným k nakládání s odpady. Směsné odpady, které nelze dále separovat, budou
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skládkovány. Materiál z výkopů, vybourané hmoty a konstrukce budou dle možností
recyklovány a dále využívány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí),
v opačném případě budou odvezeny na skládku. V případě vzniku nebezpečného odpadu,
bude tento odpad ukládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů, které budou
z nepropustného materiálu a zajištěny proti zatečením dešťových vod.
2/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14
odst. 2, souhlas za těchto podmínek:
a) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke škodám na okolních lesních
pozemcích a lesních porostech, které nebudou dotčeny stavbou.
b) Při realizaci stavby budou používány vhodné technologie a technické prostředky s využitím
biologicky odbouratelných hydraulických kapalin.
c) Dále budou při realizaci stavby provedeny opatření, které zabrání úniku látek poškozujících
les a přírodní prostředí.
d) Na sousedních lesních pozemcích nebude ukládán stavební materiál, přebytky zeminy či
jiné odpady.
e) Investor zajistí v případě potřeby na svůj náklad provedení nezbytně nutných opatření
potřebných k ochraně nově budované stavby zejména proti sesuvům půdy a padání stromů
nebo jejich částí ze sousedních lesních pozemků.
3/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, § 106 odst. 1, § 104 odst. 9, souhlas ke stavbě podle § 17 odst. 1
písm. a) vodního zákona, za těchto podmínek:
a) Během stavby nesmí dojít k poškození břehů koryta toku, znečištění toku stavebním
odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látka, lehce
odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního díla.
Při bouracích pracích musí být vybouraný materiál okamžitě odstraněn a nesmí být ukládán
na břehovou hranu či do průtočného profilu vodního toku.
b) V případě, že během stavby dojde k poškození stávajícího opevnění břehů koryta vodního
toku, či příčných staveb v korytě vodního toku, bude sjednána náprava ve formě uvedení do
původního stavu investorem stavby.
14. Při realizaci stavby bude dodržena podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 05.05.2022 pod č. j. KHSZL 10342/2022,
k ochraně veřejných zájmů vyplývajících z požadavku ustanovení § 30 odst. 1 a § 77 odst. 1 věta
třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
-

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 ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební
činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část. B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 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.

15. Při realizaci stavby bude dodrženo povolení úpravy připojení k silnici dle rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, dne 30.08.2022 pod č. j. MULU -45614/2022/26/ZaV.
16. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, ze dne
13.04.2022 pod značkou H18502-26178620, a podmínky souhlasu se stavbou a činností
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s., ze
dne 21.04.2022 pod značkou L4570-27059361.
17. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanoviska GasNet s.r.o., v zastoupení
GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.05.2022 pod značkou 5002594964.
18. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 22.04.2022 pod
č. j. 613977/22.
19. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření Moravské vodárenské, a.s. ze dne
26.04.2022 pod č. j. MOVOZADZL-220422-03.
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20. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne
25.05.2022 pod značkou PM-17627/2022/5203/Fi.
21. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření Lesů České republiky, s. p. ze dne
23.05.2022 pod č. j. LCR942/005556/2022.
22. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
23. Po dokončení stavby, nejpozději však ve lhůtě do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí, požádá stavebník o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního
souhlasu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1
František Kužela, nar. 30.06.1962, Lipová 38, 763 21 Slavičín
Obec Lipová, Lipová 48, 763 21 Slavičín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Josef Šoukal, nar. 05.10.1954, K. Vystrčila 381, 763 21 Slavičín
EG.D, a.s., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Oldřich Vrba, nar. 08.01.1956, Lipová 60, 763 21 Slavičín
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1
Odůvodnění:
Dne 22.06.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Údaje o stavebním záměru: změna dokončené stavby.
K předmětnému stavebnímu záměru se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas. Městský úřad
Luhačovice, odbor stavební, jako orgán územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního
zákona k vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona, v rámci koordinovaného
závazného stanoviska ze dne 03.06.2022, č. j. MULU -29632/2022/24/GoA sdělil, že k předmětnému
záměru se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává. Tímto není dotčeno ustanovení
§ 15 odst. 2 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v řízení s velkým počtem účastníků u stavebního záměru zasahujícího do území
několika obcí postupoval v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a oznámení
o zahájení řízení doručoval veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu. Uvedený postup se
rovněž užije pro doručování tohoto rozhodnutí.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. 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.
K žádosti o povolení stavby speciální stavební úřad obdržel povinné doklady dle § 110 stavebního
zákona a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, v platném znění.
Zde si speciální stavební úřad dovoluje ozřejmit ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona,
které pojednává o povinnosti stavebníka doložit k žádosti o vydání stavebního povolení souhlas
k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.
Stavebník povinnost doložit souhlas vlastníka stavby nebo pozemku k žádosti o vydání stavebního
povolení nemá, pokud je splněna zákonná podmínka podle § 184a odst. 3 stavebního zákona, která
definuje, že souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Stavebním záměrem dotčená silnice III/4932 spadá do kategorie silnic, které jsou podle ustanovení § 17
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích veřejně prospěšné včetně jejich součástí, příslušenství a
stavby související.
Podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích lze, podle zvláštního právního
předpisu (zákon č. 184/2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
/zákon o vyvlastnění/), odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy,
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úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí,
příslušenství nebo staveb souvisejících.
Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad dospěl k jednoznačnému závěru, že je splněna
zákonná podmínka podle § 184a odst. 3 stavebního zákona a stavebník tedy k žádosti o vydání
stavebního povolení pro stavbu souhlas vlastníka stavby nebo pozemku nepřikládá. Tímto postupem
nejsou dotčena práva účastníků řízení uvedených v § 109 stavebního zákona v návaznosti na § 27
správního řádu, neboť jak již speciální stavební úřad uvedl výše, účastníkům řízení byla v souladu
ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona dána možnost uplatnit své námitky, a to ve lhůtě 10 dnů
ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení.
Doklady a písemnosti, které byly doloženy speciálnímu stavebnímu úřadu v řízení o vydání stavebního
povolení, a které jsou součástí spisové dokumentace:
•

Plná moc (zmocnitel Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. zmocněnec Viadesigne s.r.o.) ze dne
03.05.2022

•

Plán kontrolních prohlídek stavby

•

Vyjádření EG.D a. s., ze dne 13.04.2022 pod zn. H18502-26178620

•

Vyjádření (souhlas) EG.D, a.s., ze dne 21.04.2022 pod značkou L4570-27059361

•

Vyjádření CETIN a. s., ze dne 22.04.2022 pod č. j. 613977/22

•

Stanovisko Gas Net, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.05.2022 pod zn.
5002594964

•

Stanovisko Povodí Moravy, s. p., ze dne 25.05.2022 pod zn. PM-17627/2022/5203/Fi

•

Vyjádření Moravské vodárenské, a. s., ze dne 26.04.2022 pod zn. MOVOZADZL-220422-03

•

Vyjádření Lesy České republiky, s. p., ze dne 23.05.2022 pod č. j. LCR942/005556/2022

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
požadavky na výstavbu pozemních komunikací. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska (vyjádření) a rozhodnutí dotčených orgánů:
•

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, vyjádření pod
č. j. KRPZ-48272-4/ČJ-2022-150506 ze dne 18.05.2022

•

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, závazné stanovisko pod č. j.
KHSZL 10342/2022 ze dne 05.05.2022

•

Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, koordinované závazné stanovisko pod
č. j. MULU -29632/2022/24/GoA ze dne 03.06.2022

•

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 30.08.2022 pod č.j. MULU 45614/2022/26/ZaV

•

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště správa chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty, vyjádření pod č. j. 01079/BK/22/Ma, ze dne 06.05.2022

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí vyjma podmínek
koordinovaného závazného stanoviska č. j. MULU -29632/2022/24/GoA ze dne 03.06.2022 (podmínky
podle zákona o pozemních komunikacích), které byly stavebníkem splněny, anebo zapracovány do
projektové dokumentace stavby. Podmínka Policie ČR uplatněná ve vyjádření ze dne 18.05.2022 pod č. j.
KRPZ-48272-4/ČJ-2022-150506 se dotýká dopravního značení, které není předmětem tohoto řízení.
Stavebník uvedenou podmínku přesto zapracoval do projektové dokumentace stavby.
Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín, které
zastupuje Viadesigne s.r.o., Na Zahradách č.p. 1151/16, 690 02 Břeclav 2
- Obec Lipová, Lipová č.p. 48, 763 21 Slavičín
- Město Slavičín, Osvobození č.p. 25, 763 21 Slavičín
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové
Město, 128 00 Praha 28
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
František Kužela, Lipová č.p. 38, 763 21 Slavičín
Josef Šoukal, K. Vystrčila č.p. 381, 763 21 Slavičín
Oldřich Vrba, Lipová č.p. 60, 763 21 Slavičín

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona, kteří se v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
-

-

-

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. st. 48, st. 60, st. 124/4, st. 130, st. 137, st. 163, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 192/1,
st. 193, dále parc. č. 50, 52, 123, 128/2, 128/3, 128/4, 128/7, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12,
128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 130/2, 133/2, 136/5, 136/7, 136/8, 136/9, 161/2, 162, 166, 170,
183/1, 192/1, 197/1, 233, 238/1, 238/3, 238/14, 238/17, 238/23, 238/24, 238/52, 238/55, 254,
255/1, 255/2, 259, 261, 275, 276, 287, 288/2, 288/10, 288/11, 288/12, 288/13, 302, 303, 315,
324, 327, 328, 349/1, 893, 900, 924/19, 924/55, 924/56, 2780/25, 2784, 2786/3, 2786/4, 2786/17,
2786/18, 2786/19, 2786/20, 2786/21, 2786/22, 2786/23, 2786/24, 2786/25, 2786/26, 2786/27,
2786/28, 2786/29, 2786/30, 2786/31, 2786/36, 2787, 2788/2, 2809/2, 2809/7, 2809/11, 2809/15,
2809/26, 2809/27, 2809/28, 2809/32, 2809/33, 2809/34, 2809/47, 2809/48, vše v katastrálním
území Lipová u Slavičína,
dále parc. st. 15/1, st. 19/1, st. 26/1, st. 28, st. 226/1, st. 242/1, st. 242/2, st. 257, st. 268, st.
273/1, st. 287/1, st. 1295, st. 1390, st. 1391, dále parc. č. 26, 27, 30, 31, 35/2, 35/4, 36/1, 36/2,
37/1, 37/2, 38, 42, 43/1, 45/1, 640/2, 843/25, 1016, 1017, 1026/1, 1027/2, 1028/1, 1028/4,
1028/5, 1028/13, 1028/14, 1028/17, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1032/2, 1034/1, 1035/1,
1037/1, 1037/4, 1037/6, 1037/7, 1037/10, 1037/14, 1037/16, 1037/22, 1037/23, 1038, 1039/2,
1048/2, 1048/4, 1133/3, 1290/1, 4462/5, 4466/3, 4472/11, 4501/1, 4502/2, 4504/1, 4504/2,
4505/7, 4551, 4560, 4615, 4653, 4657, 4704, 4718, 4738, vše v katastrálním území Slavičín.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lipová č.p. 45, č.p. 38, č.p. 55, č.p. 16, č.p. 2, č.p. 96, č.p. 100, č.p. 68, č.p. 99 a č.p. 81
Slavičín č.p. 3, č.p. 4, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 229, č.p. 239, č.p. 234 a č.p. 263

Další účastníci řízení (stavbou dotčení vlastníci – správci technické infrastruktury, správci povodí a toku):
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č.p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- GasNet, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního
zákona s ohledem na rozsah stavby a poměry staveniště. Postavení účastníka řízení přiznal
stavebníkovi, vlastníku stavby, na níž má být provedena změna, dále vlastníku pozemku nebo stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastníku pozemku nebo stavby na něm bezprostředně
sousedícího se stavbou a tomu, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu. Speciální stavební úřad postavení účastníka řízení přiznal též stavbou dotčenému vlastníkovi
(správci) technické infrastruktury a správci povodí a toku.
Dle názoru speciálního stavebního úřadu se předmět řízení nemůže širšího okruhu účastníků řízení
dotýkat takovým způsobem, že by mohla být dotčena jejich práva či právem chráněné zájmy. Vlastnická
ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d)
stavebního zákona.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Návrhům a podmínkám dle
- vyjádření EG.D, a.s. ze dne 13.04.2022 pod značkou H18502-26178620,
- vyjádření (souhlasu) EG.D, a.s. ze dne 21.04.2022 pod značkou L4570-27059361,
- stanovisko GasNet s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.05.2022 pod značkou
5002594964,
- vyjádření CETIN a. s., ze dne 22.04.2022 pod č. j. 613977/22,
- vyjádření Moravské vodárenské, a. s., ze dne 26.04.2022 pod č. j. MOVOZADZL-220422-03,
- stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 25.05.2022 pod značkou PM-17627/2022/5203/Fi,
- vyjádření Lesů České republiky, s. p. ze dne 23.05.2022 pod č. j. LCR942/005556/2022,
speciální stavební úřad vyhověl a zahrnul jejich dodržení do podmínek tohoto povolení. Ostatní účastníci
řízení písemné návrhy ani námitky neuplatnili.
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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.

otisk úředního razítka

Bc. Jiří Černobila v. r.
vedoucí odboru dopravy
(dokument podepsán elektronicky)

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Luhačovice, Městského
úřadu Slavičín a Obecního úřad Lipová po dobu nejméně 15 dnů a současně zveřejněn
i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení (oznámení) je 15. den po vyvěšení na
úřední desce Městského úřadu Luhačovice.
(po sejmutí bude dokument vrácen zpět odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice)
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Úřední deska – Městský úřad Luhačovice
Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

Úřední deska – Městský úřad Slavičín
Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

razítko

Datum sejmutí:

Úřední deska – Obecní úřad Lipová
Datum vyvěšení:

Obdrží:
Stavebník (doručenka – datová schránka)
1. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
2. Viadesigne s.r.o., IDDS: zrkaeex (zmocněný k zastoupení v řízení)
Účastníci řízení (doručenky)
3. František Kužela, Lipová č.p. 38, 763 21 Slavičín
4. Obec Lipová, IDDS: 9stava6
5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: rq6fs9a
6. Josef Šoukal, K. Vystrčila č.p. 381, 763 21 Slavičín
7. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
8. Oldřich Vrba, Lipová č.p. 60, 763 21 Slavičín
9. Město Slavičín, IDDS: jsub2vd
10. Zlínský kraj, IDDS: scsbwku
11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
12. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
13. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
14. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
15. GasNet, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Účastníci řízení (veřejná vyhláška)
16. účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. st. 48, st. 60, st. 124/4, st. 130, st. 137, st. 163, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 192/1,
st. 193, dále parc. č. 50, 52, 123, 128/2, 128/3, 128/4, 128/7, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 128/13,
128/14, 128/15, 128/16, 130/2, 133/2, 136/5, 136/7, 136/8, 136/9, 161/2, 162, 166, 170, 183/1,
192/1, 197/1, 233, 238/1, 238/3, 238/14, 238/17, 238/23, 238/24, 238/52, 238/55, 254, 255/1, 255/2,
259, 261, 275, 276, 287, 288/2, 288/10, 288/11, 288/12, 288/13, 302, 303, 315, 324, 327, 328,
349/1, 893, 900, 924/19, 924/55, 924/56, 2780/25, 2784, 2786/3, 2786/4, 2786/17, 2786/18,
2786/19, 2786/20, 2786/21, 2786/22, 2786/23, 2786/24, 2786/25, 2786/26, 2786/27, 2786/28,
2786/29, 2786/30, 2786/31, 2786/36, 2787, 2788/2, 2809/2, 2809/7, 2809/11, 2809/15, 2809/26,
2809/27, 2809/28, 2809/32, 2809/33, 2809/34, 2809/47, 2809/48, vše v katastrálním území Lipová
u Slavičína,
dále parc. st. 15/1, st. 19/1, st. 26/1, st. 28, st. 226/1, st. 242/1, st. 242/2, st. 257, st. 268, st. 273/1,
st. 287/1, st. 1295, st. 1390, st. 1391, dále parc. č. 26, 27, 30, 31, 35/2, 35/4, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2,
38, 42, 43/1, 45/1, 640/2, 843/25, 1016, 1017, 1026/1, 1027/2, 1028/1, 1028/4, 1028/5, 1028/13,
1028/14, 1028/17, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1032/2, 1034/1, 1035/1, 1037/1, 1037/4, 1037/6,
1037/7, 1037/10, 1037/14, 1037/16, 1037/22, 1037/23, 1038, 1039/2, 1048/2, 1048/4, 1133/3,
1290/1, 4462/5, 4466/3, 4472/11, 4501/1, 4502/2, 4504/1, 4504/2, 4505/7, 4551, 4560, 4615, 4653,
4657, 4704, 4718, 4738, vše v katastrálním území Slavičín.
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lipová č.p. 45, č.p. 38, č.p. 55, č.p. 16, č.p. 2, č.p. 96, č.p. 100, č.p. 68, č.p. 99 a č.p. 81
Slavičín č.p. 3, č.p. 4, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 229, č.p. 239, č.p. 234 a č.p. 263
Dotčené orgány (doručenky, datové schránky)
17. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
18. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
19. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
20. Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – územní plánování, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
21. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště správa CHKO Bílé
Karpaty, IDDS: f53dynz
Ostatní orgány (doručenky, datové schránky)
22. Městský úřad Luhačovice, podatelna, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na
úřední desku)
23. Městský úřad Slavičín, podatelna, IDDS: jsub2vd (k vyvěšení na úřední desku)
24. Obecní úřad Lipová, podatelna, IDDS: 9stava6 (k vyvěšení na úřední desku)
25. Městský úřad Slavičín, stavební úřad, IDDS: jsub2vd

