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VAŠE ZNAČKA:   

 
 
    Dle rozdělovníku  
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ÚŘEDNÍ OSOBA: 

Ing. Karel Sokol 

TELEFON: 577 680 413 
E-MAIL: sokol@muotrokovice.cz 
DATUM: 21.09.2020 

  

 

 

 
S E Z N Á M E N Í 

 
s podklady stavebního řízení  

 
 
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ 
Otrokovice), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řízení, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad přísl. dle ust. § 16 a § 40 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o POZKOM) a dle § 15 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), 
oznámil dne 22.07.2020, zahájení stavebního řízení pod č.j. DOP/20856/2020/SOK, na základě žádosti, 
kterou podali žadatelé:  
 

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

obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice  

 
zastoupeni na základě plné moci projekční firmou stavby: Ing. Radek Jaroš, IČ: 72318473, se sídlem Lípa 
347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT 1301622, na stavbu 
 

„Silnice III/36740 - Bělov“ 
 
umístěné na pozemcích: p.č. 1010 ostatní plocha, 1623 trvalý travní porost, 747/1 ostatní plocha, 567/5 
ostatní plocha, 558/8 ostatní plocha, 558/9 ostatní plocha, 567/6 ostatní plocha, 5/2 zahrada, 7/3 zahrada, 
558/1 ostatní plocha, 567/8 ostatní plocha, 567/10 ostatní plocha, 567/1 ostatní plocha, 536/2 trvalý travní 
porost, 567/20 ostatní plocha, všechny v k.ú. Bělov (dále jen stavba).  
 
Dne 13.08.2020 obdržel správní orgán od stavebního úřadu sdělení č. 139/2020 o vydání opravného 
usnesení č. 209/2020, č.j. SÚ/33477/2020/OLE, kterým podle ustanovení § 156 správního řádu provedl 
opravu zřejmých nesprávností ve sdělení č. 40/2020, č.j. SÚ/12036/2020/OLE ze dne 12.3.2020 na stavbu: 
„silnice III/36740: Bělov“ v katastrálním území Bělov.  
 
DOP MěÚ Otrokovice všem účastníkům řízení sděluje, že podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává 
možnost účastníkům vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí a určuje k tomu v souladu 
s ust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu do 5 - ti dnů od doručení tohoto seznámení. V případě doplnění 
nových podkladů pro vydání rozhodnutí budou účastníci řízení opět vyzváni k seznámení se s podklady 
rozhodnutí. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.   
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V rámci řízení jsou účastníci oprávněni: 

 Navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud správní orgán 
usnesením tuto dobu neomezí. 

 Vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. 

 Nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností. 

 Činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny. 

 Žádat sdělení oprávněných úředních osob, jaké v dané věci činí úkony. 

 Před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům. 

 Zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do momentu vydání rozhodnutí. 
 
Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři č. 405 DOP MěÚ Otrokovice ve lhůtě shora uvedené (úřední 
dny: Po. 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00; St. 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. K případným 
námitkám, závazným stanoviskům, popřípadě důkazům, které byly nebo mohly být uplatněny v územním 
řízení, nebude přihlédnuto. 
 
 

OTISK RAZÍTKA   

 
 
 
 
 
Ing. Karel Sokol 
referent  
(opatřeno elektronickým podpisem)   

 
 
Seznámení s podklady se doručuje účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 
500/2004 Sb. a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. 
se doručuje dle ust. § 25 zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. 
veřejnou vyhláškou. 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 - ti 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: 
 
 
 
 
Účastníci řízení a zástupci účastníků (k vyvěšení na úřední desce níže uvedeného úřadu ve smyslu ust. 
§ 25 odst. 1. až 3. zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 1. a 2. zák. č. 500/2004 Sb.): 
 
 
 



  
  

 

Strana 3 (celkem 3) 

 

   
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 

 

 
 
ke zveřejnění na úřední desce: 
 
Městský úřad Otrokovice, odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Obecní úřad Bělov, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, doručeno prostřednictvím DS Obce Bělov   
 
 
 
Doručí se: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 767 23  Zlín, datovou schránkou 
obec Bělov, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, datovou schránkou 

Ing. Radek Jaroš, se sídlem Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
paní Marie Vaňková, bytem Bělov 43, 768 21 Bělov, 
pan Richard Vaněk, bytem Bělov 43, 768 21 Bělov, 
pan Jaroslav Janík, bytem Spáčilova 3068/8, 767 01 Kroměříž,   
 
ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li 
být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: tj. vlastníci pozemků p. č. 360/8, 360/81, 
360/80, 42/1, 42/2, 1, 3/1, 2/2, 3/2, 5/1, 4/2, 7/2, 173, 172, 8/2, 9/2, 557/1, 557/2, 555/1, 555/2, 554/1, 554/2, 
118/1, 123/1, 552/3, 1096, 541/4, 541/8, 541/34, 116, 540/2, 113, 181, 122, 54/5, 54/3, 99/1, 533/8, 533/7, 
567/9, 222, 533/7, 567/9, 567/7, 558/29, 558/30, 558/27, 203, 558/16, 558/28, 541/36, 541/37, 541/38, 
526/2, 387/3, všechny v k.ú. Bělov,  
 
Dotčené orgány a dotčené orgány státní správy: 
Hasičský záchranný sbor ZK, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, datovou schránkou 
PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Zlín, se sídlem nám. TGM 3218, 760 01 Zlín, datovou 
schránkou 
OŽP MěÚ Otrokovice  
 
Dotčení správci sítí a tech. infrastruktury: 
GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, datovou schránkou 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, datovou schránkou 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov; datovou 
schránkou 
E. ON česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice, datovou 
schránkou 
 
DOP MěÚ Otrokovice – do spisu 
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