odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

SÚ/23867/2019/OLE
SÚ/3585/2019/OLE

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Ing. David Olejník
577 680 246
olejnik@muotrokovice.cz
27.5.2019

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
BEZ JEDNÁNÍ

Dne 2.5.2019 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov č.p. 77, 768 21 Kvasice a Ředitelství silnic
Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860, sídlem ul. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, oba v zastoupení Ing. Radek
Jaroš, IČO 72318473, sídlem Lípa č.p. 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby:

„silnice III/36740: Bělov“
na pozemku: pozemkové parcela č. 5/2 a 7/3 (oba zahrada), 387/1, 387/2 a 536/2 (vše trvalý travní porost),
388/4, 558/1, 558/2, 558/8, 558/9, 558/65, 558/67, 558/68, 558/69, 567/1, 567/5, 567/6, 567/8, 567/10,
567/20 a 747/1 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Umístění stavby obsahuje: dopravní a technickou infrastrukturu v obci Bělov
Popis stavby:
SO 101 – Silnice III/36740
Jedná se o úpravu silnice III/36740 v obci Bělov, začátek úpravy byl stanoven na KM 0,200 00 od
křižovatky se silnicí III/36745, konec úpravy byl určen v KM 0,696 00. Ve staničení KM 0,418 70 a KM
0,620 15 se nachází pravostranná styková křižovatka s místní komunikací. výškové uspořádání
silnice vychází ze stávajícího stavu, s drobnýma odchylkami, stejně tak osa komunikace. Silnice je
nově navržena v kategorii MO 7,00/50. Vozovka bude v celé délce upravena do š. 6,0 m mezi
obrubami, rozšíření v obloku cca v KM 0,420 00 až KM 0,470 00 činí 1,0 m, celková šířka 7,0 m.
Hodnota příčného sklonu se pohybuje do 6,0 %, hodnota podélného sklonu do 9,0 %. Plocha
připojení MK činí celkově 236,0 m2.
SO 102 – Chodník
Podél SO 101 – Silnice III/36740 bude umístěn pravostranný chodník o šířce 1,65 m v křižovatce KM
0,418 70 s drobnou směrovou úpravou. Chodník bude vyvýšen o 120 mm nad obrusnou vrsvu
SO 101. Příčný spád chodníku je navržena 2,0 % do vozovky. Pravá strana chodníku (ve změru
staničení SO 101) je taktéž v obrubě, s převýšením 60 mm.
Č.j. SÚ/23867/2019/OLE
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SO 301 – Kanalizace jednotná
Součástí stavebního objektu, je rekonstrukce a oprava stávajících úseků jednotné kanalizace v dolní
části obce Bělov, v místě komunikace III/36740 a nových chodníků. V jižní části obce se jedná o
stávající jednotnou kanalizaci BT DN 800 a stávající jednotnou kanalizaci BT DN 400. Ve východní
části obce ve směru na obec Žlutavy, bude provedena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace BT
DN 400.
Provede se rekonstrukce a úprava stávajícího úseku jednotné kanalizace DN 800. Navrhovaná trasa
kanalizace-stoky „A", je vedena téměř ve stávající trase a niveletě původní kanalizace, v horní části
řešeného úseku, je trasa nepatrně odkloněna od původní trasy, z důvodu umístění nové polohy
kanalizace do osy jízdního pruhu. Jedná se o úsek od křižovatky před obecním úřadem, kde bude
provedeno podchycení stávající jednotné kanalizace, po vyústění do otevřeného odvodňovacího
příkopu. Úprava a rekonstrukce stávající kanalizace navazuje na samostatnou akci - zatrubnění
odtokového příkopu a čerpací stanice pod obcí Bělov. Tento úsek kanalizace je navržen z potrubí
PVC SN8 DN 600. Na kanalizaci jsou osazeny typové revizní prefabrikované šachty DN 1000.
Jednotná kanalizace BT DN 400 bude vedena po druhé straně komunikace. Úsek kanalizace-stoka
„B", bude proveden v úseku od křižovatky před obecním úřadem po vyústění do stávajícího
odvodňovacího příkopu pod obcí. V místě napojení, bude zřízen nový opevněný výustní objekt. Trasa
kanalizace téměř kopíruje trasu stávající kanalizace, bude vedena převážně středem navrhovaného
chodníku. Navrhovaná rekonstrukce kanalizace bude z potrubí PVC SN8 DN 300. Na kanalizaci bud
osazeny typové revizní prefabrikované šachty DN 1000. Na výusti do odvodňovacího příkopu, bude
osazena zpětná klapka.
Nový úsek jednotné kanalizace - stoka „D" bude provedena z PVC SN8 DN 250, touto stokou budou
převedeny odpadní vody odváděné jednotnou kanalizací do vodního toku Široký ve směru na
Žlutavy, do jednotné stoky „A". Tyto odpadní vody, budou dále odvedeny z obce ve směru na
výhledovou čerpací stanici (samostatná akce) pod obcí a dále na ČOV Otrokovice. Navrhovanou
kanalizační stokou, bude podchycena stávající jednotná kanalizace BT DN 400, v místě napojení
bude osazena revizní šachta s regulačním stavítkem. Kanalizace je dále vedena v ose jízdního pruhu
silnice III/36740, v křižovatce bude napojena do stoky „A".
Předmětem umístění Objektu SO 301 – Kanalizace jednotná jsou tyto části: Rekonstrukce Stoka „A“,
Rekonstrukce Stoka „B“ a Stoka „D“. Stoka „C“ není předmětem územního řízení, její trasa a
kapacita se nemění.
SO 401 – Veřejné osvětlení
Jedná se o nový rozvod veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce silnice III/36740 v obci Bělov.
Stávající osvětlení je řešeno svítidly LED osazenými na podpěrných bodech distribučního vedení NN.
Napájecí vedení je vedeno vzduchem pomocí závěsného kabelu. Dojde ke zrušení podpěrných bodů.
Stávající svítidla VO budou odpojena a zdemontována. Nový rozvod VO bude napojen do rozvaděče
R-VO u obecního úřadu, v místě stávajícího rozvaděče. Bude osazen nový rozvaděč, se stejným
označením (R-VO). Vývody pro jednotlivé větve budou provedeny kabely CYKY-J 4x16. Budou
osazeny ocelové, oboustranně žárově zinkované stožáry LBH6-A výšky 6 m.
Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. U projednání žádosti v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozději ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží.
Č.j. SÚ/23867/2019/OLE
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Poučení:
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad
Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).
V ostatní dny po telefonické domluvě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové
dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení
řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4
stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: obec Bělov, sídlem Bělov 77, 768 21
Kvasice a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., sídlem ul. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, oba v zastoupení
Ing. Radek Jaroš, sídlem Lípa č.p. 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: obec Bělov, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě: Marie Vaňková, bytem Bělov 43, 768 21 Kvasice, Marie Novotná, bytem Bělov 91,
768 21 Kvasice, Jaroslav Janík, bytem ul. Spáčilova 3068, 767 01 Kroměříž, Richard Vaněk, bytem Bělov
43, 768 21 Kvasice, GasNet, s.r.o., sídlem ul. Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, E.ON Distribuce,
a.s., sídlem ul. F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
sídlem ul. Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem ul. Olšanská
2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, GridServices, s.r.o., sídlem ul Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno: vlastníci pozemků - stavební parcely č. st. 2/1, st. 2/2, st. 3, st. 4/1, st. 4/2, st. 4/3, st. 5/1, st.
5/3, st. 40, st. 42/1, st. 43, st. 89, st. 99/1, st. 99/2, st. 100, st. 101, st. 107, st. 110, st. 111, st. 112, st. 113,
st. 116, st. 118/1, st. 118/2, st. 118/3, st. 122, st. 123/1, st. 123/2, st. 125, st. 139, st. 143, st. 144, st. 146/1,
st. 146/2, st. 148, st. 149, st. 150, st. 153, st. 172, st. 173, st. 175, st. 176, st. 181, st. 185, st. 195, st. 203, st.
204, st. 205, st. 211, st. 212, st. 217, st. 218 a st. 222 (vše zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely
č. 3/1, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 7/1, 7/2, 7/4, 8/2, 9/2, 47, 48, 49, 360/2, 360/5, 360/12, 374/1, 374/3, 375/3,
381/3, 382/3, 383/3, 529/2, 536/5, 537/3, 538/2, 540/4, 541/4, 552/4, 555/1, 555/2, 556/1, 557/1, 557/2 a
558/21 (vše zahrada), 8/3, 42/2, 374/4, 375/7, 386/3, 521/1, 521/3, 521/5, 521/16, 521/36, 541/5, 552/3,
552/7, 557/3, 557/4, 558/7, 558/16, 558/17, 558/22, 558/27, 558/28, 558/29, 558/30, 558/66, 567/7, 567/9,
567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/19, 747/2 a 750 (vše ostatní plocha), 83/4, 85, 360/8, 360/13,
360/80, 360/81, 374/7, 387/3, 523, 526/1, 526/2, 533/7, 533/8, 536/2, 541/36, 552/1 a 552/5 (vše trvalý
travní porost), 87/2, 360/3, 360/6, 360/27, 374/2, 535/2, 539/1, 540/2, 541/1, 541/2, 541/3, 541/6, 541/8,
541/14, 541/30, 541/34, 541/35, 541/37, 541/38, 541/39, 541/41, 545/1, 553/3, 553/4, 554/1 a 554/2 (vše
orná půda), vše v katastrálním území Bělov, a staveb na nich, a ti, kteří na předmětné pozemky a stavby
požívají jiné věcné právo, přičemž táto práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.
Č.j. SÚ/23867/2019/OLE
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Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu,
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě;
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. David Olejník
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poznámka:
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu, zveřejněn dálkovým přístupem
na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a na webových stránkách www.muotrokovice.cz. Patnáctým
dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Doručuje se:
Účastníci řízení:
Jaroš Radek, Ing., Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Marie Vaňková, Bělov 43, 768 21 Kvasice
Jaroslav Janík, Spáčilova 3068, 767 01 Kroměříž
Richard Vaněk, Bělov 43, 768 21 Kvasice
Marie Novotná, Bělov 91, 768 21 Kvasice
Datová schránka:
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, DS: PO, rdxzhzt
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, DS: PO, uk9gx2j
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6
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Veřejnou vyhláškou na úřední desku:
Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (přesné vymezení je uvedeno
v textu výše, účastníci řízení jsou identifikováni pomocí čísel pozemků)
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3. května 1340,
765 02 Otrokovice
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, DS:
OVM, xwsai7r
Ministerstvo obrany, Tychonova 221, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Na vědomí - vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
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