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    odbor dopravně-správní 
     oddělení silničního hospodářství 
   

 

 

  
VAŠE ZNAČKA:   

 
 

DLE ROZDĚLOVNÍKU 

ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/28197/2022/VIM 
SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/2973/2022/VIM 
OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: 

Martin Vít 

TELEFON: 577 680 286 
E-MAIL: vit@muotrokovice.cz 
DATUM: 13.06.2022 

  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

ROZHODNUTÍ Č. 523/2022 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ  

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP nebo 
také speciální stavební úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 
500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako věcně a místně 
příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění platném a účinném ke dni vydání tohoto rozhodnutí (dále jen ZPK), a 
podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 
06.04.2022 žádost, kterou podal stavebník: obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice, 
zastoupený Ludmilou Peřinovou Oškerovou, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice, o vydání 
společného povolení pro stavbu:  
 

 Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce,  
 

Stavební objekty: 
SO 101 – stezka pro chodce a cyklisty, 
SO 102 – osazení silničních obrub a rozšíření silnice III/36740, 
SO 103 – autobusové nástupiště, 
na pozemcích parc. č.: 
1010 (ostatní plocha/silnice), 747/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 747/2 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 1623 (trvalý travní porost), 387/3 (trvalý travní porost), 1003 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 1005 (trvalý travní porost), 1006 (ostatní plocha/silnice), 1622 (ostatní plocha/zeleň), 1007 
(ostatní plocha/silnice), 1008 (ostatní plocha/silnice), 942 (ostatní plocha/manipulační plocha), 941 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Bělov (dále jen stavební záměr). 

 
I. 

DOP předložený stavební záměr přezkoumal v rozsahu ust. § 94j až 94p stavebního zákona a v souladu 
s ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
         

s p o l e č n é  p o v o l e n í  

na stavbu 

Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce  
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pro stavební objekty: 

 
SO 101 – stezka pro chodce a cyklisty, 

SO 102 – osazení silničních obrub a rozšíření silnice III/36740, 
SO 103 – autobusové nástupiště, 

 
na pozemcích parc. č: 
1010 (ostatní plocha/silnice), 747/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 747/2 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 1623 (trvalý travní porost), 387/3 (trvalý travní porost), 1003 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 1005 (trvalý travní porost), 1006 (ostatní plocha/silnice), 1622 (ostatní plocha/zeleň), 1007 
(ostatní plocha/silnice), 1008 (ostatní plocha/silnice), 942 (ostatní plocha/manipulační plocha), 941 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Bělov. 
 
Stavba obsahuje: 

SO 101 – stezka pro chodce a cyklisty, 
SO 102 – osazení silničních obrub a rozšíření silnice III/36740, 
SO 103 – autobusové nástupiště, 
 

 
Předmětem předložené PD je výstavba stezky pro chodce a cyklisty, spojující plánovanou novou zástavbu 
v lokalitě Kopce s autobusovou zastávkou Bělov  - točna. V souvislosti s výstavbou stezky bude provedeno 
zřízení silničních obrub na přilehlých úsecích silnic III/36740 a III/36745. Součástí stavby budou i stavební 
úpravy stávajícího autobusového nástupiště. Stezka pro chodce a cyklisty je navržena v délce 409,2 m 
včetně autobusového nástupiště. Šířka bude v celé délce 3 m mezi obrubami, podélný sklon nepřesáhne 
v žádném místě 5,0 % a příčný sklon je navržený jednostranný 2,0 % se zasakováním do okolního terénu. 
Povrch stezky bude z betonové zámkové dlažby. V místech sjezdů k nemovitostem jsou navrženy varovné 
pásy š. 400 mm a po celé délce stezky bude tvořit vodící linii parkový obrubník s převýšením 60 mm nad 
povrchem. V rámci SO 102 dojde k sjednocení šířky silnice na 6 m a budou oboustranně osazeny silniční 
obrubníky včetně přídlažby z žulových kostek. Stávající autobusové nástupiště bude opraveno dle platných 
předpisů. Šířka nástupiště bude 1,7 m, příčný sklon 2 % a výšky nástupní hrany 160 mm. Povrch bude 
rovněž z betonové zámkové dlažby. 
 
Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené stavebníkem ke 
společnému řízení. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Na pozemcích parc. č. 1010 (ostatní plocha/silnice), 747/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 747/2 
(ostatní plocha/ostatní komunikace), 1623 (trvalý travní porost), 387/3 (trvalý travní porost), 1003 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 1005 (trvalý travní porost), 1006 (ostatní plocha/silnice), 1622 (ostatní 
plocha/zeleň), 1007 (ostatní plocha/silnice), 1008 (ostatní plocha/silnice), 942 (ostatní plocha/manipulační 
plocha), 941 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Bělov. 
 

Podmínky pro umístění a provedení stavby:  
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 

1010 (ostatní plocha/silnice), 747/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 747/2 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 1623 (trvalý travní porost), 387/3 (trvalý travní porost), 1003 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 1005 (trvalý travní porost), 1006 (ostatní plocha/silnice), 1622 (ostatní plocha/zeleň), 1007 
(ostatní plocha/silnice), 1008 (ostatní plocha/silnice), 942 (ostatní plocha/manipulační plocha), 941 
(ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Bělov. 

 

2. Stavba bude provedena podle ověřené společné dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Toman, 
IČ: 04214064, se sídlem U Zastávky 111, 786 21 Ratíškovice, autorizovaný inženýr pro dopraví stavby, 
ČKAIT: 1006181. 

 
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 
 



  
  

 

Strana 3 (celkem 10) 

 

   
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 

 

4. Stavebník navrhnul plán kontrolních prohlídek stavby: 
- Prohlídka v rámci předání staveniště, vyměření stavby 
- Prohlídky pláně po odstranění stávajících konstrukcí a krytů, včetně případného opatření zvýšení 

únosnosti podloží 
- Prohlídka před zasypáním, zakrytím konstrukcí 
- Prohlídka v průběhu výstavby, při pokládání dlažby, v průběhu betonování, instalace doprovodných 

zařízení 
- Prohlídka po provedení stavby – kontrola provedení stavby a konečného vybavení 
 

5. Vymezení rozsahu staveniště: staveniště bude situováno na pozemcích dotčených předmětnou stavbou. 
 
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 

zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (veznění 
pozdějších předpisů) a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

 
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 
na místě stavby do kolaudace stavby. 
 

9. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních 
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

 
10. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky 

organizace, příp. právnické osoby musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno 
stavbyvedoucího a dobu provádění stavby. 
 

11. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu: 
o termín zahájení stavby, 
o název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních 

prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který bude stavbu provádět. 
 

12. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.  
 

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 
14. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména 

následující doklady dle ust. § 121 odst. 1 stavebního zákona: 

 údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, 

 popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové 
dokumentace, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo 
ověřené projektové dokumentaci), 

 dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, 

 souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů,  

 vytyčovací výkres stavby, 

 doklady o nakládání s odpady, 

 stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, 

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen), 

 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle ust. § 156 
stavebního zákona. 

 
15. Fáze výstavby, které stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních        
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prohlídek stavby: dle plánu kontrolních prohlídek stavby.  
 

16. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vlastníků technické infrastruktury pro práce v ochranných 
pásmech sítí technické infrastruktury, jejichž podmínky jsou uvedeny v jejich vyjádřeních. Vzhledem 
k charakteru stavby, prováděcích prací se jedná o následující: 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., ze dne 24.11.2020 pod zn. 

H18502-26081849, 

 Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou E.ON Distribuce, a. s., ze dne 05.12.202, pod zn. L4570-

27025296, 

 Stanovisko Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., ze dne 10.12.2020, pod č.1550/2020, 

 Vyjádření CETIN a.s., ze dne 04.12.2020, pod č. j. 826439/20, 

 Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.12.2020, pod zn. 5002262894. 

 
 

II. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

Dne 06.04.2022 podal uvedený stavebník žádost o společné povolení pro projednávaný stavební záměr. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 
 

 
K této stavbě bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem předloženo: 

 2x paré projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Toman, IČ: 04214064, se sídlem U 

Zastávky 111, 786 21 Ratíškovice, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1006181, 

 Plná moc vydaná obcí Bělov pro Ludmilu Peřinovou Oškerovou ze dne 18.11.2020, 

 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice, 

odborem životního prostředí dne 17.12.2020 pod č. j. OŽP/49491/2020/KSE, 

 Závazné stanovisko vydané MěÚ Otrokovice, odbor dopravně správní, oddělení silničního 

hospodářství, ze dne 11.01.2021 pod č. j. DOP/53967/2020/sthe, 

 Stanovisko a vyjádření Policie České republiky Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní 

odbor Zlín, dopravní inspektorát, ze dne 11.04.2019 pod č. j. KRPZ-35640-1/ČJ-2019-150506, 

 Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Krajské ředitelství 

Zlín, ze dne 25.11.2020, pod č. j. HSZL-5507-2/SPD-2020, 

 Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 01.12.2020 pod č. j. 

KHSZL 28759/2020, 

 Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 

zájmů pod sp. zn. 79954/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 29.12.2017, 

 Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0798/20 ze dne 16.12.2020 mezi Zlínským 

krajem zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a obcí Bělov, 

 Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1005, 1007 a 1008 Bc. Markéta Kušnírová, ze dne 02.12.2020, 

 Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 387/3 Ing. Stanislav Šimčík a Ing. Martina Šimčíková, ze dne 

02.12.2020, 

 Vyjádření stavebníka k požadavku podrobnějšího vysvětlení a upřesnění postupu výstavby, ze dne 

01.06.2022, 

 Stanovisko Povodí Moravy, s.p.,  ze dne 07.01.2021 pod zn. PM-49950/2020/5203/Vrab, 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., ze dne 24.11.2020 pod zn. 

H18502-26081849, 

 Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou E.ON Distribuce, a. s., ze dne 05.12.202, pod zn. L4570-

27025296, 

 Stanovisko Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., ze dne 10.12.2020, pod č.1550/2020, 

 Vyjádření CETIN a.s., ze dne 04.12.2020, pod č. j. 826439/20, 
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 Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.12.2020, pod zn. 5002262894, 

 
Všem účastníkům řízení bylo písemností ze dne 09.05.2022 pod č.j. DOP/22080/2022/VIM oznámeno 
zahájení společného územního a stavebního řízení.  
 

Jelikož DOP jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, bylo upuštěno podle ust. § 94m odst. 3 
stavebního zákona od ústního jednání. Byla stanovena zákonná lhůta 15 dnů na vyjádření se 
k projednávanému záměru a uplatnění případných námitek.  
 
Okruh účastníků řízení po posouzení podané žádosti byl vymezen podle ust. § 94k stavebního zákona a 
dále podle ust. § 27 správního řádu následovně: 

 podle ust. § 94k písm. a) a c) stavebního zákona stavebník a vlastník stavby a dále účastník podle § 

27 odst. 1 písm. a) správního řádu:  

- obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice, 

 podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný stavební 

záměr uskutečněn: 

- obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice, 

 podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiní věcné právo k tomuto 

pozemku, vše v k. ú. Bělov: 

- Zlínský kraj, IČ. 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín, zastoupený Ředitelstvím silnic 

Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, 

- Ing. Stanislav Šimčík, bytem Bělov č.p. 130, 768 21 Kvasice, 

- Ing. Martina Šimčíková, bytem Bělov č.p. 130, 768 21 Kvasice, 

- Bc. Markéta Kušnírová, bytem Ve Svahu 702, 267 01 Králův Dvůr, 

 podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 

povolením přímo dotčeno, vše v k. ú. Bělov: 

dle ust. § 94l odst. 3 stavebního zákona, se v případě řízení s velkým počtem účastníků v žádosti o 

vydání společného povolení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru: 

- parc. č. st. 146/1, 146/2, 211, 125, 147/1, 147/2, 147/3, 88, 114, 90/1, 90/2, 253, 148, 110, 107, 

101, 195, 144, 223, 212, 143, 124/1, 129/1,  

- parc. č. 526/2, 541/38,  521/16, 521/10, 521/13, 521/6, 521/7, 1009, 521/1, 521/36, 521/37, 

521/11, 521/38, 521/21, 521/39, 521/22, 521/24, 521/2, 521/41, 944, 946, 1609, 746, 648/1, 

1081, 649/1, 649/2, 949, 383/3, 382/3, 381/3, 375/3, 374/2, 375/6, 375/7, 374/7, 374/4, 374/3, 

374/1, 360/8,  

 dále jednotliví vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a veřejné technické infrastruktury: 

- EG.D a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno;   

- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 

Kroměříž;  

- CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; 

- GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; 

 
 
 
DOP při vymezování okruhu účastníků řízení podrobně zkoumal předložený stavební záměr, zejména pak 
možnost přímého dotčení pro osoby podle písm. e), avšak další osoby než výše uvedené, již nepřizval. 
Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb speciální stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem 
k tomu, že se jedná částečně o rekonstrukci stávající stavby a částečně o vybudování nové stavby, která 
není novým zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem k jejímu 
umístění ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí 
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od stavby, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být 
předmětnou stavbou dotčena.  
 
DOP stavbu zevrubně individuálně posoudil z pohledu jejího charakteru, účelu, rozsahu stavebních prací a 
umístění v konkrétním místě stavby. Usoudil, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, 
zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí nad rámec v mezích přiměřené míry. 
 
Ve smyslu ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona se u souboru staveb příslušnost k vydání společného 
povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo 
povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro 
potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska. V daném případě 
DOP jako příslušný silniční správní úřad i jako příslušným speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona má za to, že stavbou hlavní je Stezka pro chodce a cyklisty. Z tohoto důvodu vydává 
společné povolení i pro stavební objekty, které by jinak spadaly do kompetence jiných stavebních úřadů, 
speciální stavební úřad, v tomto případě DOP.   
 
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o vydání společného povolení dle ust. § 94o stavebního zákona. 

 
 
I. Speciální stavební úřad podle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda stavební 
záměr je v souladu: 
 

1. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
Speciální stavební úřad si ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí doklady prokazující vlastnické 
právo k pozemku.  
 
Stavebník k žádosti připojil: 

 souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

 dokumentaci pro vydání společného povolení, 

 návrh plánu kontrolních prohlídek. 
 
Stavební záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhláškami: 

-  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a to s: 
ust. § 20, 23, 25 odst. 1, 

-  č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to s ust. § 2 a 4 a přílohy č. 2, body 1.0.2, 1.1.2., 

-  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a to s: ust. § 
6, 8, 9, 10, 15, 

-  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a to s: ust. § 21, 22, 25, 34, 35.  

 
Speciální stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umísťovaných staveb nad rozsah 
pozemků stavebního záměru. Z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, 
dále z reakce účastníků řízení a vlastního posouzení speciálním stavebním úřadem nevzešly skutečnosti 
svědčící o opaku. 
 

2. s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování  
 

Na záměr bylo vydáno podle ust. § 96b stavebního zákona souhlasné závazné stanovisko úřadu územního 
plánování. 
 

Jelikož se jedná stavbu, resp. rozšíření dopravní infrastruktury, není vzhledem k povaze stavby nutno 
zkoumat příjezd ke stavbě. Stávající dopravní infrastruktura je dostatečná a není potřeba jiného vybavení 
k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním předpisem. 
 
Stanoviska k záměru sdělili: 
EG.D a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno;   
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž;  
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CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; 
GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; 
 
Stanoviska vlastníků technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání společného povolení v 
dokladové části.  
 

Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Záměr je v souladu s požadavky 
vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu. 
 

3. s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 

 

 
Stanoviska sdělili: 
Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice, odborem 
životního prostředí dne 17.12.2020 pod č. j. OŽP/49491/2020/KSE, 
Závazné stanovisko vydané MěÚ Otrokovice, odbor dopravně správní, oddělení silničního hospodářství, ze 
dne 11.01.2021 pod č. j. DOP/53967/2020/sthe, 
Stanovisko a vyjádření Policie České republiky Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor 
Zlín, dopravní inspektorát, ze dne 11.04.2019 pod č. j. KRPZ-35640-1/ČJ-2019-150506, 
Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín, ze 
dne 25.11.2020, pod č. j. HSZL-5507-2/SPD-2020, 
Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 01.12.2020 pod č. j. KHSZL 
28759/2020, 
Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů 
pod sp. zn. 79954/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 29.12.2017. 
 
 
 
Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené orgány. 
Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly 
úpravu záměru, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 
II. Speciální stavební úřad podle ust. § 94o odst. 2 a 3 stavebního zákona ověřil, že:  
 

Stavebník k žádosti připojil dokumentaci pro vydání společného povolení ve dvou vyhotoveních. 

Předložená dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval Ing. Pavel Toman, IČ: 

04214064, se sídlem U Zastávky 111, 786 21 Ratíškovice, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby, ČKAIT: 1006181, je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky 

na výstavbu. 

 
 
Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 stavebního zákona, 
který stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou 
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu a 
dle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. 
 
Dokumentace pro vydání společného povolení byla zpracována v souladu s přílohou č. 11 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah 
jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.  
 

Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a zjistil z předložené dokumentace 
pro vydání společného povolení, ze závazných stanovisek dotčených orgánů, z vyjádření vlastníků veřejné 
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infrastruktury, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných zájmů chráněných zvláštními právními 
předpisy.  
 
 

 
P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve smyslu ust. § 81 správního řádu, avšak 
nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního. Podle 
ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání má odkladný 
účinek. 
 
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 na jeho 
náklady Městský úřad Otrokovice.  
 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Lhůta k podání odvolání se 
počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku doručeno. Připadne-li konec lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. a) a c) 
správního řádu).  
 
Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve 
smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje 10. den od tohoto 
uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této 10 denní lhůty. V tomto případě se 
lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, 
ale už od 11. dne od uložení písemnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Vít 
referent 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 
 
 
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: 
  

  

 

OTISK 
ÚŘEDNÍHO 
RAZÍTKA 
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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.): 
  
ke zveřejnění na úřední desce: 
 
Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 786 21 Kvasice 
Městský úřad Otrokovice, odbor provozní, nám. 3. Května 1340, 765 02 Otrokovice 

 
 
 
Informace: 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného 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. 

Společné povolení má podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné 
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od 
provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 
 
 
Správní poplatek  - ve smyslu ust. § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s položkami 17 a 18 sazebníku zákona o správních poplatcích, nebyl 
vyměřen správní poplatek.  
 
Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci společného povolení): 

- ověřená společná dokumentace 
- štítek s identifikačními údaji 

 
 
Účastníci řízení: 
obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice, IDDS: 5jqasq3 
Zlínský kraj, IČ. 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín, IDDS: scsbwku 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IDDS: jjfsbqc 
Ing. Stanislav Šimčík, bytem Bělov č.p. 130, 768 21 Kvasice, IDDS: 85r6wnz 
Ing. Martina Šimčíková, bytem Bělov č.p. 130, 768 21 Kvasice 
Bc. Markéta Kušnírová, bytem Ve Svahu 702, 267 01 Králův Dvůr 
 
dle ust. § 94l odst. 3 stavebního zákona, se v případě řízení s velkým počtem účastníků v žádosti o vydání 
společného povolení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru: 

- parc. č. st. 146/1, 146/2, 211, 125, 147/1, 147/2, 147/3, 88, 114, 90/1, 90/2, 253, 148, 110, 107, 

101, 195, 144, 223, 212, 143, 124/1, 129/1,  

- parc. č. 526/2, 541/38,  521/16, 521/10, 521/13, 521/6, 521/7, 1009, 521/1, 521/36, 521/37, 

521/11, 521/38, 521/21, 521/39, 521/22, 521/24, 521/2, 521/41, 944, 946, 1609, 746, 648/1, 

1081, 649/1, 649/2, 949, 383/3, 382/3, 381/3, 375/3, 374/2, 375/6, 375/7, 374/7, 374/4, 374/3, 

374/1, 360/8 
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Vlastníci technické infrastruktury: 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IDDS: uk9gx2j 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6 
 
 
 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, IDDS: w6thp3w 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 

 

Na vědomí: 

Ludmila Peřinová Oškerová, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 

 

DOP MěÚ Otrokovice - do spisu 
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