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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 
O Z N Á M E N Í 

 

 ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  
 
Dne 15.11.2019 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství 
(dále jen DOP), jako příslušný správní orgán podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen ZPK), jako příslušný 
dle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon) žádost o vydání společného povolení 
na stavbu: 
 

SILNICE III/36747: HALENKOVICE 
 

na pozemcích parc. č. 3557/11, 233/7, 233/11, 267/1, 3603/2 a 3605/2 v katastrálním území Halenkovice 
(dále jen stavební záměr),  kterou podali stavebníci: 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 767 23  Zlín a  

- obec Halenkovice, IČ: 002 83 932, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice  

zastoupeni na základě plné moci projekční firmou stavby:Via Designe s.r.o., IČ: 276 96 880, se sídlem Na 
Zahradách 1151/16, 690 16  Břeclav (dále jen stavebník). 
 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení na výše uvedený stavební záměr. 
 

Popis stavby: 

Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávající silnice v zastavěném území průtahu silnice obcí 
Halenkovice, v délce ± 930 m (místně vymezenou v úseku od školy přes zastávku Na kopci až po křižovatku 
u domu č. 327 a 588). Provedením stavby dojde k navýšení stávající nivelety vozovky o 10 cm a k šířkovému 
sjednocení s minimální šířkou 6,0 m. Ve směrových obloucích bude realizováno rozšíření s ohledem na 
stísněné poměry kolem komunikace. Stavební úprava silnice bude spočívat v provedení recyklace za 
studena na místě s přidáním hydraulického a asfaltového pojiva tl. 18 cm. Na recyklovanou vrstvu budou 
položeny jednotlivé vrstvy asfaltu o celkové mocnosti krytu 10 cm.  
Součástí stavby je návrh bodového odvodnění silnice se zaústěním do stávající kanalizace. 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 101 silnice III/36747 

SO 102 připojení MK a sjezdy 

SO 103 Chodníky – ta ale nyní není předmětem žádosti a bude povolována samostatně 

 



  
  

 

Strana 2 (celkem 4) 

 

   
Městský úřad Otrokovice e-mail: radnice@muotrokovice.cz web: www.otrokovice.cz 

nám. 3. května 1340 ústředna: 577 680 111 IČ: 00284301 

765 02  OTROKOVICE fax: 577 933 369 ID datové schránky:                 jfrb7zs 

 

SO 101 silnice III/36747 (investor ŘSZK) 

Jedná se o obousměrnou komunikaci se základní šířkou 6,0m. Bude provedena stavební úprava spočívající 
v recyklaci stávající vozovky a její zesílení o asfaltové vrstvy tl. 10 cm. V souvislosti s šířkovým sjednocením 
bude třeba provést lokální sanaci a konstrukci vozovky v některých úsecích stavby. Ve směrových obloucích 
bude provedeno rozšíření dle možností, které jsou definovány stísněným stavem okolí komunikace.  

Průběh nivelety, navýšené o 10 cm, kopíruje stávající stav s vyrovnáním krátkých podélných vln. Příčné 
řešení kopíruje stávající stav. Základní příčný sklon je navržen 2,5%. 

Vozovka bude vymezena přídlažbou v podobě přídlažbové desky a silniční obrubou. V místě budoucích 
obrub bude podloží sanováno (v průměru se bude jednat o sanace v pásu o šířce 1 m a hloubce do 0,5 m), 
bližší podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci (PD). 
 

SO 102 připojení MK a sjezdy (investor obec Halenkovice) 

V návaznosti na hlavní stavební práce výše popsaného SO 101, budou provedeny práce související 
s úpravou stávajících dopravních napojení jednotlivých nemovitostí a křižovatkových ploch v místě 
křižovatek. 
 

SO 103 Chodníky (není předmětem žádosti a bude povolován samostatně) 

Předpokladem stavby je, že se současně budou provádět všechny tři stavební objekty ve vzájemné 
návaznosti. 

 

Speciální stavební úřad  oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a 
stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve smyslu § 94m odst. 3 
stavebního zákona od ústního jednání. 
 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

Současně dotčeným orgánům a účastníkům řízení, sděluje podle § 94n stavebního zákona, že: 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám po uplynutí této lhůty, stavební úřad v rámci 
překročení koncentrační zásady, v souladu s uvedeným ustanovením, nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se v souladu s § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek; rozsah námitek stanoví § 94n odst. 3 stavebního zákona takto:  

- osoba, která je účastníkem řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo 
jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 

- obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
 

Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři č. 405, budova č. 3, MěÚ Otrokovice, 3. patro,  (úřední dny: 
Po 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00, St 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.), a mimo uvedenou dobu doporučujeme 
pouze po telefonické konzultaci. 
 
PD stavby je k informativnímu nahlédnutí též na obci Halenkovice.  
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
Libor Svobodník 

odborný referent 
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Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona: 

písm. a) stavebník a vlastník stavby a dále hlavní účastník podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 767 23  Zlín  

- obec Halenkovice, IČ: 002 83 932, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice  
 

písm. b) (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn): 

- obec Halenkovice, IČ: 002 83 932, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice  
 

písm. c) (vlastník stavby, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, není-li sám stavebníkem), 

- nevymezen  
 

písm. d) (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku),  

- nevymezen 
 

písm. e) („SOUSED“ jakožto osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno),  

 číslo pozemkové parcely stavební:  číslo pozemkové parcely: 

195/3 194/2 194/1 191 190 187 186/2 233/8 232/1 232/4 231 
186/1 183/1  144 148 505 149 230/3 230/4 144/4 144/1 
152 153 156(1 158/2 157/2 157/1 160 143/1 143/2  141/3 142 
161/1 161/2 164/1 164/2 179 180 808 137/6 267/8 267/7 267/5 
855 655 640 658 659 629 627 267/4 269/9 269/17 269/16 
244/1 656 1149/1 1083 910 944 960 269/19 269/15 269/14 269/13 
738 739 763 775 762/1 792 791 269/12 269/11 269/4 56/4 
790 789 788 787 786 774 773 56/8 56/7 56/10 56/13 
657 628/1 605 604 603/1 614 602 59/9 3827   
608 801 1137 669        

 

+ vlastníci technické infrastruktury: 
a) E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151, 370 01  České Budějovice 1;  
b) GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311, Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, Olšanská 2681, Žižkov, 130 00  Praha  

d) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11  Olomouc 

e) SATURN HOLEŠOV, spol. s r. o., IČ: 469 00 250, 769 01  Holešov 
 

Dotčené orgány: 
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad 
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, IDDS: w6thp3w 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (datová schránka: z3paa5u) 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (datová schránka: xwsai7r) 
 

Situace stavby 
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Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě 
řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 
správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do 
území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v 
oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 
 
Oznámení o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu se doručuje dle § 25 
správního řádu s odkazem na § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce příslušného úřadu. 
Současně musí být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno min. 15 dnů na elektronické úřední desce 
příslušného správního úřadu. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí písemnosti: 
 
 
 
MěÚ Otrokovice, odbor provozní (k vyvěšení na úřední desku) 
Obecní úřad Halenkovice (k vyvěšení na úřední desku) 
 
Sdělení pro orgán zajišťující vyvěšení:  

Po uplynutí oznamovací lhůty a sejmutí z úřední desky, žádáme zaslat zpět s vyznačením data vyvěšení. 
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