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VAŠE ZNAČKA:   

 
 

DLE ROZDĚLOVNÍKU 

ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/59814/2022/VIM 
SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/7615/2022/VIM 
OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: 

Martin Vít 

TELEFON: 577 680 286 
E-MAIL: vit@muotrokovice.cz 
DATUM: 28.12.2022 

  

 

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ č. 547/2022 
 

S T A V E B N Í    P O V O L E N Í 
 

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 řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad příslušný dle 
ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZPK) a dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal 
podle, ust. § 109 až § 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou podala dne 27.10.2022 
právnická osoba:  
  

Rezidenční bydlení Otrokovice a.s., IČ: 08797820, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
(dále jen stavebník) 

 
zastoupená na základě plné moci:  
Ludmilou Peřinovou Oškerovou, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 

 
a na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního plánování, územního opatření a stavebního řádu 
 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 
na stavbu  
 

Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov 
SO 201 - Komunikace,  

SO 213 – Úprava propustku 
 
 

umístěnou na pozemcích parc. č. 1010 (ostatní plocha/silnice), 939 (ostatní plocha/manipulační plocha), 940 
(ostatní plocha/manipulační plocha), 941 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 942 (ostatní 
plocha/manipulační plocha), 648/4 (ostatní plocha/manipulační plocha), 645/2 (ovocný sad), 645/89 (ovocný 
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sad), 1081 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) všechny v k. ú. Bělov (dále jen 
stavební záměr),  
 
 
 
 
 
Stavba obsahuje: 
 
Předložená PD zpracovaná společností FORMICA s.r.o., IČ: 46982663, se sídlem Slovenská 2685, 760 01 
Zlín, autor stavby Ing. Rudolf Nečas, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT: 1300170, řeší 
vybudování nové příjezdové komunikace ze silnice III/36745 k budoucí lokalitě pro výstavbu RD Kopce. 
V místě stávajícího sjezdu ze silnice III/36745 bude jižním směrem ke korytu Širokého potoka vybudována 
nová dvoupruhová místní komunikace včetně úpravy propustku Širokého potoka. Délka nové komunikace 
bude 46,40 m, šířka 5,50 m s příčným sklonem 2% a zasakováním do terénu. Součástí komunikace je i 
sjezd k retenční nádrži v šířce 6 m. Nová komunikace bude ohraničena silničními betonovými obrubníky 
s nášlapem 100 mm na západní straně k chodníku a zapuštěným na východní straně. Součástí stavebního 
záměru je úprava propustku, který bude prodloužen 2,5 m s následnou úpravou přilehlého koryta potoku. 
 

 

Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené ke stavebnímu 
řízení. 
 
 
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

 
1. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 1010 (ostatní plocha/silnice), 939 (ostatní 

plocha/manipulační plocha), 940 (ostatní plocha/manipulační plocha), 941 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 942 (ostatní plocha/manipulační plocha), 648/4 (ostatní plocha/manipulační plocha), 645/2 
(ovocný sad), 645/89 (ovocný sad), 1081 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 
všechny v k. ú. Bělov. 
 

2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala 
společností FORMICA s.r.o., IČ: 46982663, se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, autor stavby Ing. 
Rudolf Nečas, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT: 1300170. Případné změny mohou být 
provedeny pouze se souhlasem speciálního stavebního úřadu. 

 
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

 
4. Stavebník navrhne plán kontrolních prohlídek stavby: 

- Prohlídka v rámci předání staveniště, vyměření stavby, 

- Prohlídky pláně, včetně případného opatření zvýšení únosnosti podloží, 

- Prohlídka obrub před pokládkou konstrukčních vrstev, 

- Prohlídka po provedení konstrukcí a obrusné vrstvy – dlažby, 

- Prohlídka navazujících a vegetačních úprav, 

- Kolaudační, závěrečná prohlídka stavby. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.  
 

6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2026. 
 
7. Stavebník je povinen: 

o před zahájením prací oznámí stavebník písemně speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení 
stavby název, sídlo dodavatele a předloží jeho doklad o oprávnění k provádění staveb, změny 
v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, vše písemnou formou. 

o před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

o zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 
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o vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník)   
o ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody se této prohlídky zúčastnit. 
o ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,  
o u stavby prováděné z veřejných rozpočtů, zajistit podle § 152 odst. 4 stavebního zákona, technický 

dozor stavebníka nad prováděním stavby a taktéž autorský dozor projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby. 

 
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 

zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zabezpečit ochranu veřejných zájmů, 
především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany. 

 
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení prováděcí vyhlášky a příslušné technické normy. 
 
10. Materiál bude při výstavbě skladován na projektem stanovených pozemcích a skládkách. 
 
11. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení všech vedení podzemních i 

nadzemních sítí a zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi 
jednotlivými vedeními a dodržet předpisy pro práci v ochranných pásmech nadzemních i podzemních 
vedení. 

 

12. V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému znečišťování významného 
krajinného prvku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a stavebními hmotami. 
Veškerý materiál používaný pro stavbu musí být zároveň netoxický a ekologicky nezávadný. 

 

13. Pokud se vyskytnou v průběhu provádění prací nové skutečnosti, je investor povinen informovat orgán 
ochrany přírody a krajiny, tj. MěÚ Otrokovice, který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska ochrany 
přírody a krajiny a zaujme stanovisko. 

 
14. Stavebník (či zhotovitel) si před užitím krajské silnice nebo místní komunikace a silničního pozemku 

jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, ke kterým jsou určeny, požádá v dostatečném 
časovém předstihu min. 30 dní, o povolení zvláštního užívání silnice či místní komunikace, příslušný 
silniční správní úřad.    
 

15. Stavebník si před zásahem do provozu na pozemní komunikaci požádá DOP o stanovení přechodné 
úpravy silničního provozu dle § 77 odst. 1 silničního zákona. 
 

16. Stavebník si před kolaudací stavby požádá DOP o stanovení místní úpravy silničního provozu - trvalého 
dopravního značení dle § 77 odst. 1 silničního zákona. 
 

17. Situace přechodného i trvalého dopravního značení bude vypracována dle § 77 odst. 1 silničního zákona 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle technických 
podmínek v návaznosti na příslušné normy. 

 
18. Správnost a situace dopravního značení bude zkonzultována před jeho osazením na místě stavby při 

kontrolní prohlídce. 
 

19. Stanovení trvalého dopravního značení je nedílnou součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
(popř. povolení užívání stavby).  
 

20. Nejpozději v den závěrečné kontrolní prohlídky kolaudačního řízení musí být provedena instalace 
trvalého dopravního značení, dle stanovení trvalého dopravního značení vydaného DOP. 

 
21. Stavebník požádá po dokončení díla, v souladu s ust. § 121 a § 122 stavebního zákona, o kolaudační 

souhlas na výše uvedenou stavbu.  
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22. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména 
následující doklady: 

 údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresného 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 § 156 

stavebního zákona. 

 

23. 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: 

 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;  

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

 Zlín Net a.s., IČ: 25313428, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5. 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:  
Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
Rezidenční bydlení Otrokovice a.s., IČ: 08797820, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
 

 
O d ů v o d n ě n í: 
 
Dne 27.10.2022 podal stavebník u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního 
povolení na stavbu. 
 
K této stavbě bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem předloženo:  

 3x paré projektové dokumentace zpracované společností FORMICA s.r.o., IČ: 46982663, se sídlem 
Slovenská 2685, 760 01 Zlín, autor stavby Ing. Rudolf Nečas, autorizovaný technik pro dopravní stavby, 
ČKAIT: 1300170, 

 Plná moc udělená společností Zlínstav servisní a.s., pro Ludmilu Peřinovou Oškerovou ze dne 
03.05.2022, 

 Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice odborem 
životního prostředí, ze dne 01.09.2022 pod č. j. OŽP/30635/2022/SOL, 

 Rozhodnutí MěÚ Otrokovice, odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství o povolení 
úpravy stávajícího dopravního připojení formou křižovatky, ze dne 29.08.2022 pod č. j. 
DOP30636/2022/HLP, 

 Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Zlín, 
dopravního inspektorátu Zlín, ze dne 10.10.2022, pod č. j. KRPZ-1006285-2/ČJ-2022-150506, 

 Stanovisko Povodí Moravy, s. p., provoz Zlín, ze dne 29.07.2022 pod zn. PM-31254/2022/5203/Žu, 
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 Vyjádření CETIN, a. s., ze dne 30.06.2022, pod č. j. 699903/22,  

 Vyjádření o existenci zařízení EG.D, a.s., ze dne 02.05.2022, pod zn. H18502-26181864, 

 Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 
EG.D, a.s., ze dne 14.09.2022 pod zn. L4570-27063513, 

 Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 08.09.2022, pod zn.  5002667821, 

 Stanovisko Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. ze dne 22.07.2022, pod č. 856/2022, 

 Vyjádření Zlín Net, a.s., ze dne 02.08.2022, pod zn. ZN-Vyj.362/22, 

 Souhlas vlastníka pozemku p. č. 942, 941, 940, 939, 648/4 se stavbou na pozemku, 

 Souhlas vlastníka pozemku p. č. 1081 se stavbou na pozemku. 
 

 
Na výše uvedenou stavbu bylo MěÚ Otrokovice, odbor stavební úřad vydáno dne 07.10.2016 pod č. j. 
SÚ/42695/2016/KRN územní rozhodnutí č. 64/2016, v právní moci 10.11.2016. 
Na výše uvedenou stavbu bylo MěÚ Otrokovice, odbor stavební úřad vydáno dne 05.04.2019 pod č. j. 
SÚ/16806/2019/SKR Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 20/2019, v právní moci 26.04.2019. 
 
Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vypraveno dne 23.11.2022, pod č.j. DOP/54716/2022/VIM. 
  
DOP MěÚ Otrokovice posoudil předmětnou stavbu jako stavbu zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků 
řízení dle § 144 odst. 1) správního řádu - liniová stavba s více jak 30 účastníky řízení, což odůvodňuje 
zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky.  
 
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, upustil v rámci 
uvedeného řízení od ústního jednání a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky 
uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly 
svá stanoviska sdělit i dotčené orgány státní správy. 
 
DOP MěÚ Otrokovice, jako speciální stavební úřad pro dopravní stavby, v provedeném stavebním řízení 
přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, 
projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním (ani 
užíváním) nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné 
zájmy účastníků řízení. 
 
Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky stanovené prováděcí vyhláškou. Speciální 
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska dotčených 
orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly podány námitky 
účastníků řízení. 
 
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle ust. § 109 stavebního zákona a dále podle ust. § 27 správního 
řádu, následovně: 

 podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník a dále účastník podle § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu:  

- Rezidenční bydlení Otrokovice a.s., IČ: 08797820, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 

 podle ust. § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být, stavba prováděna, není-li sám 

stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vše 

v k. ú. Bělov: 

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

- Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

- 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, 

 podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, 

může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, vše v k. ú. Bělov: 

dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, se v případě řízení s velkým počtem účastníků se 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem 
záměru: 
- parc. č. st. 114, 88, 

- parc. č. 746, 648/1, 649/1, 950, 951 952, 953, 954, 955, 956, 957,  
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 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;  

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

- Zlín Net a.s., IČ: 25313428, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5 

 
 

 
Poučení účastníků řízení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno, dle ust. § 81 správního řádu, podat odvolání nejpozději do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství 
prostřednictvím Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního, oddělení silničního hospodářství. 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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. Včas 
podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno 
(doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat 
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.   
 
Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve 
smyslu ust. § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý 
den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. 
V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 
Speciální stavební úřad po 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.  

 
Upozornění: 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním právním předpisem bylo 
připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením řízení o povolení stavby, nesdělí ve 
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se 
stavbou souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Vít 
referent 
(opatřeno elektronickým podpisem) 
 

OTISK 
KULATÉHO 
ÚŘEDNÍHO 
RAZÍTKA 
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Vydání povolení podléhá ve smyslu zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a podle Sazebníku správních poplatků položky č. 18 odst. 1 písm. f), správnímu poplatku ve výši 
10.000,- Kč. Stavebníci jsou od zaplacení poplatku osvobozeni.  
 
Přílohy :  - ověřená dokumentace stavby 

    - štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí 
 
 
Oznámení o zahájení řízení 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.): 
 
ke zveřejnění na úřední desce: 
 
 
Městský úřad Otrokovice, odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 786 21 Kvasice 
   
 
Doručí se: 
 
Účastníci řízení: 
Rezidenční bydlení Otrokovice a.s., IČ: 08797820, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IDDS: sqikcma 
obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, IDDS: 5jqasq3 
Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IDDS: jjfsbqc 
Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw 
 
Dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, se v případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o 
zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 
- parc. č. st. 114, 88, 

- parc. č. 746, 648/1, 649/1, 950, 951 952, 953, 954, 955, 956, 957, vše v k. ú. Bělov 

 

 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, IDDS: w6thp3w 

 

 



  
  

 

Strana 8 (celkem 8) 

 

   
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 

 

Vlastníci technické infrastruktury: 
EG.D a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, 
IDDS: uk9gx2j 
GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6 
Zlín Net a.s., IČ: 25313428, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5, IDDS: ntxg6en 
 
 
 
DOP MěÚ Otrokovice – do spisu 
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