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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
(navazující řízení)
Dne 18. 12. 2020 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 659 93 390,
jejímž jménem jedná Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic CR, Fügnerovo
nábřeží 5476, 760 01 Zlín, v zastoupení na základě plné moci společností Viapont, s.r.o., Vodní 258/13,
602 00 Brno, IČO 46995447 (dále jen „žadatel"), žádost o vydání změny územního rozhodnuti
vydaného Městským úřadem Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, dne 15. 11. 2004
čj. SŘ/9909/2004/Sa, v právní moci ze dne 12. 01. 2005 pro stavbu
„Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták,
v rozsahu stavebních objektů SO 701.1, 703.2, 703.4“.
SO 701.1 - Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 v km 4,057- 4,500 vpravo - je umístěna na
pozemcích parc. č. 1529 (orná půda), 1522 (vodní plocha), 1521 (orná půda), 1513 (ostatní plocha),
1504 (orná půda), v k. ú. Třebětice.
SO 703.2 - Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 – 11,921 vlevo - je umístěna na pozemcích
parc. č. 1044/1, 952, 1044/2, 1044/3 (vše orná půda), 1044/7 (ostatní plocha) v k.ú. Žeranovice, parc.č.
448 (vodní plocha), 490/7 (orná půda), 490/6 (vodní plocha) v k.ú Horní Lapač, parc.č. 1045/17 (lesní
pozemek), 1045/16 (ostatní plocha), 1045/14, 986, 987, 988 (vše orná půda) v k.ú. Žeranovice.
SO 703.4 - Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 – 16,600 vpravo - je umístěna na pozemcích
parc. č. 931/23, 931/26 (vše orná půda), 931/41, 931/42 (vše ostatní plocha), 932/81 (vodní plocha),
932/82, 932/26 (vše trvalý travní porost), 932/25, 932/29, 932/21, 932/35, (vše orná půda), 932/34 (trvalý
travní porost), 932/36, 932/27, 932/38, 932/37, 932/12, 932/13, 932/43, 932/45 (vše orná půda) v k. ú.
Dolní Ves.
Popis změny stavby:
Předmětem Změny 3 ÚR předmětné stavby je upřesnění rozsahu protihlukových stěn (PHS) v souladu
se Závazným souhlasným stanoviskem Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně. Změna stavebních objektů SO 701 a SO 703 je vyvolána novelizací Nařízení vlády (NV) o
ochraně před hlukem z dopravy. V době zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
předmětné stavby platilo NV 502/2000 Sb. Dle novely NV 148/2006 Sb. a 272/2011 Sb. došlo k
upřesnění požadavků na ochranu před hlukem z dopravy.
SO 701.1 - Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 v km 4,057- 4,500 vpravo
Protihluková stěna je umístěna v prostoru pravé krajnice rychlostní silnice R49. Vzdálenost líce stěny
od okraje vozovky bude 1,8 m. Trasu je možno rozdělit na dva úseky:
km 4,057 75 – 4,315 40 jednostranně pohltivá stěna výšky 4,0 m
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km 4,358 00 – 4,500 00 jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m
Celková délka předmětného úseku stěny 701.1 je 422 m a je rozdělena přerušením v místě nadjezdu
nad R49, únikovými dveřmi a únikovými prostupy. V místech úniků budou na svahu tělesa silnice
schodiště vedoucí k patě násypu. Schodiště budou železobetonová opatřená po pravé straně ocelovým
madlem. Staničení jednotlivých úniků je toto: km 4,193 00, km 4,403 00
Vzhledem k tomu, že trasa silnice probíhá podél zástavby obce Třebětice, bude protihluková
stěna na přivrácené straně ke komunikaci s povrchem pohltivým. Požadovaná zvuková pohltivost
DL(dB) odpovídá kategorii A3 (8 - 11 dB), vzduchová neprůzvučnost DLR(dB) kategorii B2 (15 - 24 dB).
SO 703.2 - Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 – 11,921 vlevo
Protihluková stěna je umístěna v prostoru levé krajnice rychlostní silnice R49. Vzdálenost líce
stěny od okraje vozovky bude 1,6 m. Trasu je možno rozdělit na tři úseky:
km 11,301 00 – 11,583 00

jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m

km 11,583 00 – 11,663 00

odrazivá stěna na mostě výšky 2,0 m

km 11,663 00 – 11,921 00

jednostranně pohltivá stěna výšky 2,0 m

Celková délka stěny je 620 m a je rozdělena 4-mi únikovými dveřmi na úseky o max. vzdálenosti
130 m. V místech úniků budou na svahu tělesa silnice schodiště vedoucí k patě násypu. Schodiště
budou železobetonová opatřená po pravé straně ocelovým madlem. Staničení jednotlivých prostupů je
toto: km 11,414 00, km 11,540 00, km 11,666 00, km 11,792 50.
S ohledem na nechráněnou zástavbu v Žeranovicích naproti navrhované stěně, bude na
přivrácené straně ke komunikaci s povrchem pohltivým. Požadovaná zvuková pohltivost DL(dB)
odpovídá kategorii A2 (4 - 7 dB), vzduchová neprůzvučnost DLR(dB) kategorii B3 (>24 dB).
SO 703.4 - Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 – 16,600 vpravo
Protihluková stěna je umístěna v prostoru pravé krajnice rychlostní silnice R49. Vzdálenost líce stěny
od okraje vozovky bude 1,8 m. Trasu je možno rozdělit na tři úseky:
km 16,360 00 – 16,415 00 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m
km 16,415 00 – 16,495 50 odrazivá stěna na mostě výšky 3,0 m
km 16,495 50 – 16,600 00 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m
Celková délka předmětného úseku stěny je 240 m a je rozdělena přerušeními v místě sjezdu k ORL,
únikovými dveřmi a únikovými prostupy. V místech úniků budou na svahu tělesa silnice schodiště
vedoucí k patě násypu. Schodiště budou železobetonová opatřená po pravé straně ocelovým madlem.
Staničení jednotlivých úniků je toto: km 16,415 00, km 16,572 00
Vzhledem k tomu, že trasa silnice probíhá napříč obcí Dolní Ves, bude protihluková stěna na
přivrácené straně ke komunikaci s povrchem pohltivým. Požadovaná zvuková pohltivost DL (dB)
odpovídá kategorii A2 (4 - 7 dB), vzduchová neprůzvučnost DLR(dB) kategorii B3 (>24 dB).
Dnem podáním žádosti bylo zahájeno řízeni o změně územního rozhodnuti o umístění výše uvedené
stavby dle § 94 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to i v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon"), neboť se jedná o stavbu dopravní
infrastruktury v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.
Vedené územní řízení je v souladu s § 3 písm. g) bod 14. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPVŽP"), navazujícím řízením vedené k záměru
nebo jeho změně, které podléhají posouzeni vlivů záměru na životni prostředí.
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚZK ODSH“) jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dále příslušný k vedení územního řízení staveb dopravní
infrastruktury podle § 2e odst. 1 liniového zákona, a ve spojení s § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 94 odst. 1 a odst. 4, § 87 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona,

oznamuje
zahájení řízeni o změně územního rozhodnuti
výše uvedené stavby dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že
KÚZK ODSH jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení umístění navrhované stavby a stanovení případných podmínek pro další přípravu, realizaci
záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby, upouští od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona (specifikování v rozdělovníku) mohou své námitky,
popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené lhůtě v budově
Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín v kanceláři č. 1016 (10. patro) v úřední
dny pondělí, středa od 8:00 do 16:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00, pátek od 8:00 do 12:00), nejlépe
po předchozí telefonické domluvě tel.: 577 043 521.
K jednání si každý přinese svůj občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, případně listinné důkazy,
které bude v průběhu řízení dokládat. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho
zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Poučení dle stavebního zákona
Dle § 87 odst. 3 stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým
počtem účastníků oznámeni o zahájení řízeni a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou
dle § 25 odst. 3 správního řádu, která musí být vyvěšena na úředních deskách po dobu 15 dnů;
jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízeni dle § 85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci
řízeni dle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízeni a v dalších úkonech v řízení
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitosti dotčených vlivem záměru.
Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat dle
§ 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejností musí být uplatněny nejpozději při ústním
jednáni, připadne při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná
stanoviska dotčených orgánů dle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízeni a připomínky veřejnosti
uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postaveni jako účastníka řízeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah stanovený v odstavci 4 (viz níže), se nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) a b), 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
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ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Dle § 94 odst. 4 stavebního zákona se při změně územního rozhodnutí použijí ustanoveni o územním
řízení obdobně.
Poučení dle liniového zákona
Podle § 2 odst. 5 se v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým
počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou.
Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2
písm. a), stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu
nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem
podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou
vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto
dotčeným vlastníkům neuplatní.
Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno
jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy
byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Poučení dle § 9c ZPVŽP
Odst. 1 - Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit
ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní
právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.
Odst. 2 - Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení
vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího
řízení též
a) dotčený územní samosprávný celek, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
INFORMACE podle § 9b ZPVŽP
Jelikož se jedná o záměr posouzený dle ZPVŽP, je vedené řízení o změně územního rozhodnuti podle
§ 3 písm. g) bod 14. ZPVŽP navazujícím řízením a krajský úřad spolu s oznámením o zahájení řízení o
změně územního rozhodnutí zveřejňuje dle § 9b ZPVŽP postupem dle § 25 správního řádu tyto
informace:









Kopie žádosti o změnu územního rozhodnutí je přílohou tohoto oznámeni o zahájení řízení o
změně územního rozhodnutí.
Jedná se o záměr posouzený podle ZPVŽP.
Do příslušné dokumentace pro účely navazujícího řízení lze nahlédnout u Krajského úřadu
Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
kancelář dveře č. 1016. pondělí, středa od 8:00 do 16:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00, pátek
od 8:00 do 12:00, nejlépe po předchozí dohodě).
Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je změna územního rozhodnutí pro veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín Fryšták, změna DÚR pro stavbu D 4901 na SO 701.1, 703.2, 703.4“.
Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo
ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedeni záměru na životní prostředí,
které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP se lze seznámit na internetových stránkách
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Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód záměru OV8013. Dále jsou v
elektronické podobě zveřejněné na stránkách CENIA. česká informační agentura životního
prostředí na následujícím odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8013?lang=cs
v rámci záměru „Rychlostní komunikace R49, stavba 4901 Hulín- Fryšták v km 10,0-14,0“.
Dle § 9c odst. 1 ZPVŽP může veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP v navazujícím řízení
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění
informaci na úřední desce. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce
správního orgánu, který navazující řízení vede. K později uplatněným připomínkám veřejnosti
nebude přihlédnuto.
Informace o dotčených orgánech - jmenný seznam včetně uvedení kontaktních adres:
-

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha - Vršovice
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo dopravy ČR, Odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, Odbor infrastruktury a ÚP, nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
KÚ Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
MěÚ Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 17 Holešov
MěÚ Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Magistrát města Zlína, odbor ŽP a zemědělství, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín



Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení
vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informaci dle § 9b odst. 1 ZPVŽP, účastníkem navazujícího
řízení se ve smyslu § 9c odst. 3 ZPVŽP se stává též podle písm. a) uvedeného ustanovení
dotčený územní samosprávný celek, nebo podle písm. b) uvedeného ustanovení dotčená
veřejnost podle v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž
předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednáni ochrana životního prostředí
nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činnosti není podnikáni nebo jiná výdělečná Činnost, která
vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejněni informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1,
připadne před dnem vydání rozhodnuti dle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy
nejméně 200 osob. V podání písemného oznámeni doloží dotčená veřejnost splnění uvedené
podmínky.



Podle § 9c odst. 4 ZPVŽP může odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení podat
také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem
řízení v prvním stupni.

otisk razítka

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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Příloha



kopie žádosti o vydání rozhodnutí o změnu územního rozhodnutí
situace širších vztahů

Rozdělovník
Stejnopis se doručí účastníkům řízení podle § 85 stavebního zákona:
odst. 1 písm. a) – žadatel (v postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu) - a podle § 2 odst. 5
liniového zákona se doručuje jednotlivě

-

Ředitelství dálnic a silnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené Viapont, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno

odst. 1 písm. b) - obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení
a podle § 2 odst. 5 liniového zákona se doručuje jednotlivě

-

Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov

-

Obec Žeranovice, Žeranovice, č.p. 1, 769 01 Holešov

-

Obec Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Holešov

-

Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

odst. 2 písm. a) - 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 (v postavení účastníka řízení
dle § 27 odst. 1 správního řádu) – a podle § 2 odst. 5 liniového zákona se doručuje jednotlivě (pouze oznámení)










Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha

ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
Lesy České Republiky, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9

odst. 2 písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – podle § 2 odst. 5 liniového
zákona se doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu (na úřední desce Krajského úřadu
Zlínského kraje a uvedených obcí, spolu se způsobem umožňujícím dálkový přístup,
(v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou tito účastnici identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitosti přímo dotčených vlivem záměru):
pozemky parc. č. 1528, 1201, 1199, 1157, 1154, 1202, 1234, 1530, v k. ú. Třebětice
pozemky parc. č. 357/2, 357/1, 356, 346, 490/3 v k. ú. Horní Lapač
pozemky parc. č. 954, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1018/1, 1019, 1045/1, 1045/2, 1045/18, 1045/3, 989, 1045/19,
650/2, 985, 983, 1045/15, 1020/2, 982, 1018/2, 951 v k. ú. Žeranovice
pozemky parc. č. 931/24, 1139, 931/43, 931/44, 931/45, 1137, 1138, 932/22, 932/23, 932/40, 932/41, 1150,
932/46, 932/44, 632/30, 932/31, 932/32, 932/33, 932/28, 932/24, 932/18, 932/19, 931/47, 931/40, 931/25, 931/21
v k. ú. Dolní Ves

S ohledem na rozsah a charakter stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou
být umístěním stavby přímo dotčeny, je vyčerpávající. V tomto KÚZK ODSH odkazuje na ustanovení
§ 28 odst. 1 správního řádu, podle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo
tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno
veřejnou vyhláškou.
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Dotčené orgány - podle § 2 odst. 5 liniového zákona se doručuje jednotlivě :
-

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha - Vršovice
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo dopravy ČR, Odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, Odbor infrastruktury a ÚP, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
KÚ Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
MěÚ Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 17 Holešov
MěÚ Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Magistrát města Zlína, odbor ŽP a zemědělství, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín

-

Dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) ZPVŽP
podle § 2 odst. 5 liniového zákona se doručuje veřejnou vyhláškou postupem ve smyslu § 25 správního řádu






Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno
EGERIA, z. s., doručovací adresa: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Životní prostředí, z. s., Zálešná II č.p. 3251, 760 01 Zlín 1
Vizovické vrchy, z. s., Lázeňská č.p. 1104, 763 12 Vizovice
Spolek pro ekologii Kostelec, Přehradní č.p. 346, Kostelec, 763 14 Zlín 12

Dotčená obec ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu v souladu s § 9b odst. 1 ZPVŽP a § 2
odst. 5 liniového zákona s žádostí o bezodkladné vyvěšení na její úřední desce na dobu 30 dnů
a její vrácení (s vyznačeným dnem vyvěšení a sejmutí) zpět speciálnímu stavebnímu úřadu:
- Městský úřad Fryšták
- Obecní úřad Žeranovice
- Obecní úřad Horní Lapač
- Obecní úřad Třebětice
Podle § 9b odst. 1 ZPVŽP oznámení o zahájení řízení včetně příloh musí být vyvěšeno nejméně po
dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a úředních deskách příslušných obecních
úřadů a současně též způsobem umožňující dálkový přístup (viz elektronické úřední desky na webových
stránkách):
Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz
Městský úřad Fryšták: https://www.frystak.cz/
Obecní úřad Žeranovice: http://www.zeranovice.cz
Obecní úřad Horní Lapač: http://www.hornilapac.cz
Obecní úřad Třebětice: https://www.trebetice.cz/
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Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den vyvěšení na
úřední desce správního orgánu, který je příslušným úřadem k vedení řízení. Právní účinky má výhradně
doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje.
Pro účastníky územního řízení podle § 85 stavebního zákona je oznámení doručeno veřejnou vyhláškou
15. dnem po vyvěšení.
Pro veřejnost podle § 3 písm. h) ZPVŽP a dotčenou veřejnost podle § 3 odst. písm. i) téhož zákona, je
oznámení doručeno dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.
Informace se podle § 9b odst. 1 písm. d) ZPVŽP považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce
správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne 9. 7. 2021

Sejmuto dne…………………..

…………………………….………………………….
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
a současně zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup
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