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obec slavkov pod Hostýnem, lČo 287733, Č.p 14, 768 61 slavkov pod Hostýnem

RozHoDNUTi
Dne 1 g.o4,2o22 (MUBPH 1o44gl2o22) podala obec Slavkov pod Hostýnem, lČo 287733,
ě.p 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem zastoupena: Zdeněk Vladyka, lCO 76532232, Na
Honech l 5540, 760 05 Zlín žádosl o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu: ,,oprava MK - K HŮrce a Pod StránÍ"
na pozemcích parcelní číslo 7/1 (ostatní plocha), 7/2 (ostatní plocha), 713 (zahrada), 9/1 (ostatní
ploóha), 68912 (zahrada),691i1 (trvalý travní porost), 1378 (ostatní plocha), 1381/3 (ostatní
plocha), 1396 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Slavkov pod Hostýnem. Uvedeným
dnem bylo řízení zahájeno.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) zákonaě, 1311997

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona ó. 183/2006 Sb,, o územním plánovánía stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), ve společném územním a stavebním
řízení přezkoumal žádost o společné povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku a:

l. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
navrhovaleli: obec Slavkov pod Hostýnem, lČO 287733, č.p 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

schvaluje stavební z"áměr
pro stavbu: ,,oprava MK - K Hůrce a Pod Strání" na pozemcích parcelní číslo 7i1 (ostatní
plocha), 712 (oslalní plocha), 713 (zahrada), 9i1 (ostatní plocha), 68912 (zahrada), 691/1 (trvalý

travní porost), 1378 (ostatní plocha), 1381/3 (ostatní plocha), 1396 (ostatní plocha) vŠe v
katastrálním území Slavkov pod Hostýnem.

Účastníci řizení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Slavkov pod Hostýnem, lČO 287733, é.p 14,768 61 Slavkov pod Hostýnem

Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci a úpravu stávající komunikace. Oprava je rozdělena na dvě trasy ,/" a
,,B", Komunikace je obousměrná, jednopruhová v šířce 3-4 m, v oblouku 5m. Komunikace je
navržena z asfaltobetonu a v zastavěné části obce bude ohraničena silničním obrubníkem.
V místech sjezdů bude nájezdový obrubník. Komunikace bude odvodněna jak na terén, tak
pomocíliniových žlabů šířky 30 cm do stávající kanalizace,
TRASA ,,A" - délka - 221,26 m, TRASA ,,B" - délka 189,59 m

tel.: + 420 573 501 911

fax: + 420 573 501 968

http://www, bvstriceph.cz
e_maii r-osta@mubph,cz



ll. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1, Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní éíslo 7l1 (ostalli Plocha), 7/2 (ostatní

ňr*ňái, lls (zahiáďar, gli 1ostatni plocňa), 68912 (zahrada), 691/1 (trvalý travní Porost),

isň (ó.t"tni proň,'1381)3 (ostainí ptoóha;, 1396 (ostatní plocha) vše v katastrálním

územi Slavkov póá Úostynem, 1ár je zakreslenó v situaci umístění stavbY v měřítku 1:250 a

i :500, která je pro stavebníka nedíinou součástí tohoto rozhodnutí,

2. stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným

zeměměřičem,

lll. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1) stavba bude provedena podle projektové _dokumentace (a to včetně._dokladové části

obsahující sourrrásý, ioitroonuti 
'a 

Úyjádření dotóených orgánů a vyjádření sPrávcŮ sítí

áóóá.l 
'oucrené ve stavebním řízenii kterou vypracoval Ždeněk Vladyka, autorizovaný

technik pro dopravni-iiáunv, specializace nekolójové dopr.ayy č\|í ry?J6, a která je

pió .i"u'áonit<a nÓJnnóu piirónÓu tohoto rozhodnŮtí; případná změny nesmí být provedenY

ilez próocrrozirro povoión? stavebního úřadu, Projektant odpovídá za sPrávnost, celistvost a

úflnbst a oezpeeňost stavby provedené podle jím.zpracované projektové dokumentace a

proveditelnost stávóý póár" Íeio dok_umeniace, 1ákož i za technickou a ekonomickou Úroveň

[ró;"rtu, technolog iókého zařízen í věetně vl ivů na životn í prostředí.

2) při provádění stavby budou dodrženy podmínky dle vyjádření správcŮ inŽenýrských sítí a

správců v území:

Tato stanovisxáĚÓi,'soirea.li Dokladové části dokumentace a pro žadatele jsou nedílnou

součástí tohoto rozhodnutí.

3) při provádění stavby budou .dodrženy podmín_ky^ dle závazných stanovisek a
' koordinovaného závazného stanoviska dotčených orgánů:'--ňú óy;řř" p"á Hostýnem, č.j. MuBpH 260012022z28,02.2022 (KoosT)

. V rozhoonuiicr, podlďzvláštnrórr preOpisů nesmí plocha dotčeného pozemku PřekroČit

výměru danou timto souhla.", á r.ouněž účel shora uvedeného stavebního záměru le

závazný i i"p, na základě tohoto souhlasu k trvalému odnětí ze ZPF vYuŽÍvat k jiné

nezemědělské činnosti.
. podle výsledku pedologického průzkumu, který je součástípodkladŮ Pro odnětí PŮdY

ze ZpF, Š. u iai.ouérř území'nenachází orníce, která by byla vhodná ke skrývce a

následné-riu ióttnen,u využití, Z tohoto důvodu se stavebníkovi nePředePisuje

skrývka ornice.
. Žááatet uóiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou

nedocrráŽtó x Ůhirou pevnlióh, kapdnýbh a plynných látek po_škozu.jících zemědělský

půdní toňJ á jeňo vegetaeirr r<iyt áni k'dalším 1inYin SroOam. Stavební činností nesmí

dojít ro pósrózení Ótotnrcn zemědělských- pozemků, které nebudou dotČenY

výstavbou.
. Bude-li vlivem stavební činnosti narušen přístup na okolní zemědělské PozemkY,

zajistí zaJaiel na vlastní náklad přístup. na tylo oozem.ky. V případě, že by došlo

vlivem stavební činnosti t< post<ozeňi Xvátity 
' 
vodních poměrŮ na okolních

zemcdělŠŘýcň pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná oPatřenÍ.

o Severní 8a.t pianouaného stávebního záméru se nachází v zastavěném Území obce

a na tétó laŠti se nenacházejí investice do půdy ve íormě..odvodnění ani závlah,

V jižní eásti jŠÓ,r pozemky plo'šně odvodněné, nepředpokládá se naruŠení sYstému

odvodnění.
o Zatrvalé odně|í ze ZpF pro shora uvedenou stavbu se odvody nePředePisujÍ,.neboť

se jedná o óripao uueoeňy v ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona, jde stavby místních

komunikací, včetne jejich součástí a příslušenství,
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o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 pro
zámér vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí
rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů, Zadatelje povinen
plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,
popřípadě ve lhůtách v nich urěených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s
platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti
podle zvláštních předpisů.

. orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další
skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle
zvláštních předpisů podle ust. § 10 odst. 2zákona.

. Jedná-|i se o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je
podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí rozhodnutí podle
zvláštních právních předpisů podle ust. § 10 odst. 4zákona,

. Podle ust. § 10 odst. 3 pozbývá tento souhlas s odnětím půdy ze ZPF platnosti
uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadatelům, nesta|-li se podkladem pro řízení
podle zvláštních právních předpisů.

KHS Zl. kraie UO Kroměříž, ě,j, KHSZL 0271612022, z24.02.2022 (závazné stanovisko)
. v průběhu realizace stavby budou veškeré demoliěnía stavební ěinnosti prováděny a

koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo
kpřekraěování hygienických limitů hluku ze stavební ěinnosti stanovených v § 12
odst. 9 a v příloze č.3, část B) nařízení vlády ČR č.27212011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh
hlukově významných stavebních ěinností bude organižací prací, personálním a
technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

4) Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněným stavebním podnikatelem: vybraným na
základě výběrového řízení, předmět podnikání: ,,Provádění staveb, jejich změn a
odstraňován í", Stavebn ík oznámí stavebn ím u ú řad u term ín zahájení stavby.

5) O průběhu stavby bude veden stavební deník se všemi náležitostmi (viz. § 157 stavebního
zákona a Příloha č. 't6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., - o dokumentaci staveb). Stavebnídeník
bude předložen při závěrečné kontrolníprohlídce stavby.

6) Odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím zajistí stavební podnikatel, který je dále
povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je předepsáno zvláštní
oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Povinnosti
stavbyvedoucího jsou stanoveny souhrnně v § 153 stavebního zákona.

7) Stavba bude dokoněena nejpozději do 31J22024,
8) Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50db, nesmí být prováděny

v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin.

9) Před zahájením prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
"STAVBA POVOLENA", který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci
(§ 73 z.č.50012004 Sb., správní řád). Stítek musí být chráněn před povětrnostnímivlivy, aby
údaje na něm uvedené byly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

10) Po ukoněení prací budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu.

11)Při provádění stavby nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek, případné vzniklé
škody hradístavebník na svůj náklad.

12)Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebyla stavba zahájena, Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní
moci (§ 74 z, č,50012004 Sb., správní řád),

13) Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a
života kolemjdoucích osob i osob zaměstnaných na stavbě, a okolí stavby nebylo touto
činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.

14)Staveniště musí bYt po dobu výstavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob,

15)Zařízení staveniště bude řešeno na pozemku se stavbou, do kolaudace stavby bude
odstraněno. V případě požadavku na umístění zařízení staveniště na jiném pozemku, je
stavebník povinen požádat o vydánístavebního povolení.
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16) S odpady, které vzniknou na stavbě, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541l2o2o
Sb. o odpadech, Při závěrečné kontrolníprohlídce bude předložen doklad o likvidaci odpadů
ze stavby v zařízení k tomu určeném,

17)ŽadaIel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
18) Sohledem nadruh stavby a způsob jejího provádění, stavební úřad pro dohled stavebního

Úřadu nad prováděním stavby nestanovil kontrolní prohlídky stavby realizované po
dokončení jednotlivých dílčích etap výstavby. Bude provedena až závěrečná kontrolní
prohlídka.

19) K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
a) dokumentaci skutečného provedenístavby, pokud došlo ke změně,
b) popis a zdůvodněníprovedených odchylek od společného povolení,
c) vytyčovací výkres,
d) geometrické zaměření siavby,
e) stavebnídeník,
f) výsledky předepsaných zkoušek,
g) zápis o předání a převzetístavby,
h) zátěžovou zkoušku,
i) doklad o likvidaci odpadů ze stavby v zařízení k tomu určeném,j) stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,
k) prohlášenío shodě použitých výrobků (certifikáty),

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Slavkov pod Hostýnem, lČQ 287733, č.p ,t4, 768 61 Slavkóv pod Hostýnem

odůvodnění
Dne 19,04,2022 (MUBPH 1044312022) podala Obec Slavkov pod Hostýnem, lČO zazz3s, e.p
14,768 61 Slavkov pod Hostýnem zastoupena: Zdeněk Vladyka, lČO 76532232, Na Honech l

5540, 760 05 Zlín žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(dále jen "společného povolení") na stavbu: ,,oprava MK - K Hůrce a Pod Strání" na pozemcích
parcelní číslo 7/1 (ostatní plocha), 7/2 (ostatní plocha), 713 (zahrada), 9l1 (ostatní plocha),
68912 (zahrada), 691/1 (trvalý travní porost), 1378 (ostatní plocha), 1381/3 (ostatní plocha),
1396 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Slavkov pod Hostýnem. Uvedeným dnem bylo
společné řízení zahájeno.

Prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí (výpis z KN LV č. 1ooo1 a LV č.
674pro obec a k.ú. Slavkov pod Hostýnem) bylo zjištěno, že pozemky parcelní číslo7l1,712,
713,9l1,691l1,1378,1381/3 a'1396 všechny vk.ú, Slavkov pod Hostýnem jsou ve vlastnictví
stavebníka. Vlastníkem dalšího dotčeného pozemku parcelní číslo 689/2 v k,ú. Slavkov pod
Hostýnem je Láznová Andrea a Česká republika (věcné břemeno užívání Lázna Petr a EÓ.D,
a.s.), Žadatel doloŽil souhlas tohoto vlastníka podle § 184a stavebního zákona v situaci stavby.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu
usnesením (č.j, MUBPH 1129012022) ze dne 16.05.2022 společné řízení pro navrhovanou
stavbu přeruŠil a současně vyzval žadatele k doplnění chybějících podkladů (souhlas vlastníka
dle §184a, závazné stanovisko pro připojení sousední nemovitosti). Toto usnesení nabylo
právní moci dne 02.06,2022. Dne 17.05.2022 (MUBPH 1185512022) doplnil stavebník
požadované doklady.

Na základě výŠe uvedeného správní orgán přípisem pod č.j.: MUBPH 1189412022 ze dne
23,05.2022 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
společného Územního a stavebního řízení, současně podle ust. § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil od ústního projednání žádosti a sdělil, že dotčené orgány a účastníci řízení
mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do 15
dnŮ od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Jelikož správní orgán po
stanovení okruhu účastníků řízení zjistil, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení,
oznámení o zahájení řízení i další úkony v řízení se účasiníkům řízení dle ust. § 94l odst, 3 (tzn.
vlastníkům sousedních pozemků) doručují prostřednictvím veřejné vyhlášky, v souladu s ust. §
146 odst. 6 správního řádu, Zadateli, vlastníku pozemku či stavby a dotčeným orgánům je
doručováno jednotlivě doporučeně do vlastních rukou a prostřednictvím datové schránky.
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Ve stanovené lhůtě této možnosti nevyužil žádný účastník řízení. Křízení byly doloženy
vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, které jsou součástí dokladové části doložené
projektové dokumentace a které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí - viz výše.

Dále byly doloženy stanoviska dotěených orgánů, která jsou rovněž součástí dokladové části
doložené projektové dokumentace.

Křízení byla doložena tato stanoviska, rozhodnutí a vyjádření:
- EG.D, a.s,, zn,: H18502-26163756 z01,02.2022
- EG.D, a.s., zn,: P29696-27053812 z 10.02.2022
- CETlN a,s,, č.j.: 532174122 z 01.02.2022
- VAK Kroměříž, a.s., č. 15312022 z 10,02.2022
- GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002545130 z 02,03,2022
- Povodí Moravy, s.p., čj.: PM-51 8l2022l5203/Kuč z 21.02.2022
- Policie Čn, Úg Kroměříž, Dl č.j, KRPZ-144o2-2lČJ-2O22-15B06 z o3.o2,2o22
- KHg Zl. kr{e UO Kroměříž, č.j. KHSZL 0271612022, z 24.02,2022
- MěU Bystřice pod Hostýnem, č.j. MUBPH 260012022z28,02.2022
- Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem, silniční správní úřad, bez č.j, z 17.05.2022

Odbor ÚP a SŘ v provedeném společném územním řízení a stavebním řízení posoudil
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotěenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy z{my chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č.
501/2006 Sb,, a technickým požadavkům na rnýstavbu stanovených,vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
(dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

účastníci řízení:

Při stanovení okruhu účastníků iízení postupoval odbor ÚP a SŘ v souladu s ustanovením §
94k stavebního zákona takto:
podle § 94k písm, a) stavebního zákona stavebník:
obec Slavkov pod Hostýnem, lČO 287733, č.p 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem, zastoupena:
Zdeněk Vladyka, lCO 76532232, Na Honech l 5540, 760 05 Zlín

podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímžúzemí má být požadovaný záměr
uskuteěněn:
Obec Slavkov pod Hostýnem, tČO 287733, č,p 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

podle § 94k písm. c) stavebního zákona, vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr
uskutečněn:

není

podle § 94k písm. d) stavebního zákona, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Láznová Andrea, Slavkov pod Hostýnem čp. 227, 768 6í Slavkov pod Hostýnem
Lázna Petr, Slavkov pod Hostýnem čp. 227, 768 61 Slavkov pod Hostýnem
EG.D, a.s., Lidická č.p. l873/36, Cerná Pole, 602 00 Brno 2

podle § 94k písm. e) 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 (v případě doručováníveřejnou vyhláškou se účastníci řízení podle

§ 94l odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN),
doručení veřejnou vyhláškou :

jedná se o pozemky v katastrálním území Slavkov pod Hostýnem:

parcelní číslo st. 98, st, 369, st, 329, st. 108, st. 9, st, 8, st, 7, parcelní číslo 1377, 448/17,
448/1 8, 595, 596, 61 1 , 61 2, 625, 626/1 , 626/2, 637, 638, 649, 650, 675/1, 691/2, 689/1 , 689/3,
677/1 , 672/7, 680, 687, 695/1 , 1 397, 824/20, 824/9, 824/8, 692/1, 1 2, 824/6, 9/2
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Jiné věcné právo k pozemkům:
parcelní číslo 689/2 v k,ú. Slavkov pod Hostýnem

Dále byli křízení přizváni dotčení správci inženýrských sítí, a to konkrétně Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., EG.D, a,s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s. Odbor ÚP a SŘ nezjistil další osoby, které by mohly být tímtó rozhodnutím
dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, Navržená stavba se nedotkne práv ostatních
účastníků, a proto s nimi nebyla projednávána.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovacídokumentací a z
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. (Uzemní plán obce Slavkov pod
Hostýnem, vydaný dne 14.09,201 7, nabytí účinnosti 14.10.2017).

Oprava místních obousměrných komunikací včetně nového odvodnění v zastavěné části je v
souladu s Uzemním plánem Slavkov pod Hostýnem. Pozemky parc,č. 1396 a 1378leží z části
v zastavěném Území obce v ploše veřejných prostranslví P* a z části v nezastavěném území
obce v ploŠe pro silniční dopravu DS. Pozemky parc.č. 68912 a 69111 leží v zastavěném území
obce vploše pro individuální bydlení Bl. Pozemky parc.č. 9l1 a713leží vzastavěném území
obce v ploše smíšené obytné vesnické S0.3.Pozemek parc,č. 711 leží v nezastavěném území
obce vploše krajinné zeleně K. Pozemek parc.č. 7l2 leží vzastavitelném území obce
v návrhové ploše pro silničnídopravu DS 14. Pozemek parc.č. 1381/3 leží zóásti v zastavěném
i nezastavěném území obce v ploše pro silničnídopravu DS. Hlavním využitím ploch pro silniční
dopravu DS je umístění pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, přípustným
vyuŽitím vŠech výše uvedených pozemků je pak možné umístit související dopravní a
technickou infrastrukturu, proto dospěl orgán územního plánování k závěru, že záměr opravy
komunikací je přípustný.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území, Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
poŽadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu ťízení neshledal důvody, které by bránily
povolení záměru.

Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 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 stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedenísvého stavebního záméru upouští; to neplatí, jestliže stavba
již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh
lhůty platnosti společného povolení.

Odbor ÚP a SŘ rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stanoviska dotčených orgánů a správců technické infrastruktury byla zkoordinována a zahrnuta
do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutínevyjádřili.

Vypořádánís návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do '15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý úěastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
siejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolenímá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2roky. Stavba nesmíbýt
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk razítka

|ng. Ludmila DOSTÁLOVÁ v. r,

vedoucí odboru up a sŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:

Veronika ŠrĚpÁruovÁ
referent odboru Úp a sŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnú.

Vyvěšeno an", ../.!.:.(:...i:.k ...... s e j m u to an 
", 

. . ..(.c;- .: .{.,...?.(!:. . . .. .. . .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutíoznámení.

Doručí se:
Účastníci společného územního a stavebníh o řízení podIe § 94k, písm. a) SZ:
* stavebník:
Obec Slavkov pod Hostýnem, lČO 287733, IDDS: m99arŤ8, č.p 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem,
Zastoupena: Zdeněk Vladyka, lČo 76532232, Na Honech l 5540, 76005Zlín

ÚčastnícispoIečného územního a stavebního řízení podIe § 94k, písm. b) SZ:
a obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
obec Slavkov pod Hostýnem, lČo 287733,|DDS:m99arí8, č.p 14,768 61 Slavkov pod Hostýnem

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k, písm. c) SZ:
* vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn:
není

Úěastníci spoleěného územního a stavebního řízení podle § 94k, písm. d) SZ:
.|. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné

právo k tomuto pozemku:
Láznová Andrea, Slavkov pod Hostýnem čp.227,768 61 Slavkov pod Hostýnem
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Jiné věcné právo k pozemkům:
Lázna Petr, Slavkov pod Hostýnem čp.227,768 61 Slavkov pod Hostýnem
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Cerná Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení pro doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím:
MěU Bystřice p.H. - OVS, Masarykovo nám. č.p. 137,768 61 Bystřice pod Hostýnem
Obecníúřad Slavkov, Slavkov pod Hostýnem čp. 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

Účastníci spoleěného územního a stavebního řízení podle § 94k, písm. e) SZ:
* osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům

nebo stavbám na nich múže být společným povolením přímo dotčeno (v případě doručování veřejnou
vyhláškou se účastníci řízení podle § 85 odsť, 2 písmeno b) stavebního zákona identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v KN), doručení veřejnou vyhláškou:

n jedná se o pozemky v k.ú. Slavkov pod Hostýnem:

a parcelní číslo st. 98, st. 369, st. 329, st. 108, st. 9, st. B, st. 7, parcelní číslo 1377, 448/17,448118,
595,596,611,612,625,62611,62612,637,638,649,650,67511,69112,689/1,689/3,67711,67217,
680, 687, 695/1 , 1397, 824120,82419,82418,69211 , 12, 82416,9l2

* Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, lDDS: xwsai7r, sídlo: Havlíčkovo nábřeží
č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, územníodbor Kroměříž, dopravní inspektorát Kroměříž, lDDS:
w6thp3w, Březinova č.p.28.19,767 01 Kroměříž 1
MěU Bystřice p.H. - orgán UP, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

MěU Bystřice p.H. - OZP, Masarykovo nám, č.p. 137,768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

obecní úřad Slavkov pod Hostýnem,lČ 287733, IDDS: m99arf8, č.p 14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

} Správci území a sítítechnické infrastrulktury: 
_

Ceská telekomunikační inírastruktura a.s., lDDS: qa7425t, Praha 3-Zižkov č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
EG.D, a.s., lDDS: níSdxbu, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
obec Slavkov pod Hostýnem, lČ 287733,|DDS: m99arí8, č.p 14,768 61 Slavkov pod Hostýnem
GasNet Služby, s.r.o., lDDS:jnnyjs6, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., lDDS: uk9gx2j, Kojetínská č.p. 3666/64 ,767 01 Kroměříž
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská č.p.932111, Veveří, 602 00 Brno 2
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