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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný
speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo
dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), § 15 odst. 1
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení které je
navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a následující zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o EIA“), přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o
stavební povolení, kterou dne 23.12.2020 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390, zastoupené na základě plné moci společností
DOPRAVOPROJEKT Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488 (dále jen
„stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, ve spojení se
zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“)

Stavební povolení
pro související objekt SO 314 Odvodnění stávající silnice I/55 v km 0,7,
který je součástí stavby: „D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba Most SO 201 a související objekty“,

umístěnou na pozemcích:
parc. č. st. 3058, 6738/153, 6738/154, 7712/2 a 7712/3 v katastrálním území Napajedla
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Popis souvisejícího objektu SO 314:
Povolovaný související „SO 314 Odvodnění stávající silnice I/55 v km 0,7“ řeší odvodnění svahu části
stávající komunikace I/55 podél opěrné zdi SO 251 v km 0,7. Na konci příkopu je umístěna horská
vpusť, která odvádí vodu do řeky Moravy. Kanalizace je navržena z betonového potrubí DN 300 délky
10 m.
Stavba „D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba Most SO 201 a související objekty, je součástí
výhledového tahu dálnice D55 Olomouc-Přerov-Hulín-Břeclav. Stavba navazuje cca 200 m před
křížením s řekou Moravou na stavbu D55 Otrokovice, obchvat JV. Most převádí dálnici D55 přes řeku
Moravu.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval: Dopravoprojekt Brno a. s., IČO: 463 47 488, Kounicova271/13, 602 00 Brno, hlavní
projektant Ing. Radovan Šmíd, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, vedený ČKAIT pod
č. 1005087, č. zakázky 19-017-A1-DSP, datum: 08/2020.
Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Založení vyústního objektu a založení horské vpusti spolu s uložením potrubí
- Dokončení vyústního objektu a navazující kamenné přídlažby
- Závěrečná kontrolní prohlídka
Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný
dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení
respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací
stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto
inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění pozemních komunikací. V souladu s § 28 ZPK je
zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou
stavbou.
Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních
dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na dálnici, silnici nebo místní komunikaci byl omezen
v nejmenší možné míře.
Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů (jednotlivé podmínky zezávazněny pouze
ve vztahu k rozsahu a náročnosti stavby SO 314 při jejím provádění a následném užívání, viz
odůvodnění), zejména:

A. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku EIA Ministerstva životního prostředí
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí čj. 4899d/ENV/710/05 ze dne 24.11.2005
(citace kurzívou):
Podmínky pro fázi realizace


Dodavatel stavby zajistí ochranu jednotlivých složek životního prostředí, zejména povrchových
vod, podzemních vod před kontaminací ropnými látkami pravidelnou údržbou stavebních strojů
a zařízení. Odstavenou techniku vybavit záchytnými vanami a zajistit pravidelné odstraňování
zachycených ropných látek

KUZL 45148/2021
stavební povolení

-2-



Dodavatel stavby do POV zapracuje havarijní plán pro případ úniku látek nebezpečných
životnímu prostředí
 Dodavatel stavby zajistí řádné nakládání s látkami nebezpečnými vodám a životnímu prostředí,
učiní všechna opatření k zabránění jejich úniku a to i únikům ve formě úkapů
 Dodavatel stavby zajistit zamezení odtoku splachů ze staveniště do povrchových vod instalací
provizorních sedimentačních jímek. Rozmístění jímek konzultovat s dotčeným orgánem
ochrany přírody
 Dodavatel stavby zajistí nakládání se všemi vzniklými odpady v souladu s platnou legislativou.
Nakládaní s odpady, tj. shromažďování, třídění, předávání ke zneškodnění atd., zpracuje do
provozního řádu staveniště
Podmínky pro fázi provozu


Provozovatel zajistí pravidelné kontroly funkčnosti odvodňovacích zařízení

B. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského
úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, ze dne 2.12.2020 pod čj. OŽP/39880/2020/MIA a ve
změně tohoto stanoviska čj. OŽP/52526/2020/HUB ze dne 9.12.2020 (citace kurzívou):
Dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona
č.114/1992 Sb.





V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému znečišťování významného
krajinného prvku - vodní tok, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a
stavebními hmotami. Veškerý materiál používaný pro stavbu musí být zároveň netoxický a
ekologicky nezávadný.
Investor seznámí dodavatele s podmínkami tohoto závazného stanoviska a určí jmenovitě
zodpovědnou osobu ke sledování a plnění těchto podmínek při realizaci stavby.
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.

10. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Povodí Moravy ze dne 25.11.2020
čj. 37807/2020/5203/Fi (citace kurzívou):
 Případné dotčení břehových porostů bude projednáno s přímým správcem vodního toku a
příslušným orgánem ochrany přírody. Případnou náhradní výsadbu realizovanou na pozemcích
v naší správě požadujeme předem konzultovat se zástupcem provozu Uherské Hradiště.
 Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán (§ 39 a § 71 zákona
č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány
na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny
provádění.
 Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů toku a koryta toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na
břehu ani v blízkosti vodního toku.
 Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště (Moravní
náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní
oznámen termín předání staveniště, zahájení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním
dnům a k ukončení prací na stavbě. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem
písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě toku a v prostoru do 10 m od břehové
hrany toku.
 Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál, který byl v souvislosti
se stavbou uložen v blízkosti vodního toku, pozemky uklizeny a upraveny dle PD.
 Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána
dokumentace skutečného provedení stavby vybraných objektů (výškového systému Balt po
vyrovnání s navázáním na JTSK), rozsah bude projednán na kontrolních dnech.
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11. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, které
vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí projektové
dokumentace) a týkají se provádění stavby.
12. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12.2024.
14. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník stavební úřad o vydání
kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Spolu s touto žádostí předloží náležitosti
uvedené v § 121 odst. 1 stavebního zákona
Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (označení účastníků podle
§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými podle § 122 stavebního zákona jsou účastníci definovaní v § 109
písm. a) až d) stavebního zákona takto:
písm. a) stavebník:
- Ředitelství dálnic a silnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené DOPRAVOPROJEKT Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
písm. b) (vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem):
- Nebyl vymezen
písm. c) (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno):
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
písm. d) (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním
stavby přímo dotčena):
- Nebyl vymezen
Odůvodnění:
Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659
93 390, zastoupený na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488,
Kounicova. 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2 (dále jen „stavebník“), podal dne 23.12.2020 žádost o
stavební povolení pro část stavby: pro část stavby: „D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba Most SO
201 a související objekty“, a to pro související objekt SO 314 Odvodnění stávající silnice I/55 v km 0,7.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno navazující stavební řízení.
Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad dne 15.12.2010 pod čj.
SÚ/10/17160-07/K, které nabylo právní moci 19.1.2011. Následně bylo Městským úřadem Otrokovice,
odborem stavební úřad vydáno dne 25.4.2016 pod čj. SÚ/18200/2016/TKA, Rozhodnutí č. 23/2016 o
prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které právní mocí nabylo 27.5.2016. Městský úřad
Otrokovice, odbor stavební úřad, vydal dne 15.7.2020 rozhodnutí č. 40/2020 o změně územního
rozhodnutí pod čj. SÚ/30031/2020/TKA, které nabylo právní moci 20.8.2020. Žádost o stavební
povolení byla podána v době platnosti územního rozhodnutí..
Toto navazující stavební řízení je vedeno rovněž v působnosti liniového zákona, neboť tento zákon
upravuje mimo jiné postupy při povolování staveb dopravní infrastruktury, kterou podle § 1 odst. 2 písm.
a) jsou stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související. Předmětná stavba je stavbou,
kterou lze podřadit pod uvedenou definici staveb dopravní infrastruktury, a jelikož jde o povolení takové
stavby, je toto řízení vedeno, jak výše uvedeno, v působnosti liniového zákona.
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Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 10.02.2021, čj. KUZL 10097/2021 oznámil zahájení
stavebního řízení. Na základě tohoto oznámení se podáním ze dne 22.02.2021 do řízení přihlásil spolek
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, ve spise evidováno s čj. KUZL 12837/2021.
Speciální stavební úřad následně opravil prvotní oznámení o zahájení doplněním oznámení o zahájení
navazujícího stavebního řízení čj. KUZL 17675/2021 ze dne 12.03.2021, vč. informace v rozsahu § 9b
zákona o EIA a toto již doručoval veřejnou vyhláškou, neboť navazující řízení se podle § 9b odst. 3
zákona o EIA vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.
V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona bylo účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního
zákona, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům
jednotlivě. Účastníkům řízení podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona bylo doručeno veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bylo 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu
Zlínského kraje. Speciální stavební úřad současně upozornil účastníky řízení i dotčené orgány, že
mohou své námitky, resp. svá stanoviska k předmětné stavbě uplatnit nejpozději ve lhůtě do 15 dnů
ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Veřejnost uvedená v § 3 písm. h-i) zákona o EIA, byla poučena o možnosti podat své námitky popř.
připomínky v termínu do 30 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, viz § 9c odst. 1 zákona o EIA.
O výše uvedeném specifickém způsobuju doručování a stanovení lhůt pro uplatňování námitek,
stanovisek a připomínek, spolu s tím, že právní účinky doručení má pouze vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Zlínského kraje (vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) , byli účastníci a
veřejnost poučeni v oznámení o zahájení navazujícího řízení. Písemnost byla zveřejněna na úředních
deskách Krajského úřadu Zlínského kraje a města Napajedla.
Na základě doplněného oznámení o zahájení navazujícího řízení, se podáním čj. KUZL 18423/2021 ze
dne 15.03.2021 do řízení opakovaně přihlásil spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu. Tato
písemnost, označená jako „Oznámení č. 2 o účasti v řízení o povolení stavby D55 5506 Napajedla –
Babice, 1. stavba Most SO 201 a 1 související stavební objekt (SO 314 Odvodnění stávající silnice I/55
v km 0,7) podle zákona č. 100/2001 Sb.: k veřejné vyhlášce z 12.3.2021, čj. KUZL 17675/2021,
neobsahuje námitky ani připomínky. Bez námitek a připomínek bylo též již uvedené prvotní přihlášení
do řízení, označené jako „Oznámení o účasti v řízení o povolení stavby D55 5506 Napajedla – Babice,
1. stavba Most SO 201 a 1 související stavební objekt (SO 314 Odvodnění stávající silnice I/55 v km
0,7) podle zákona č. 100/2001 Sb.: k oznámení ze dne 10.2.2021, čj. KUZL 10097/2021. na základě
uvedeného přihlášení se do řízení byl tento spolek zahrnut do okruhu účastníků řízení.
Ve stanovené lhůtě k podání námitek a připomínek a stanovisek dotčených orgánů, obdržel speciální
stavební úřad pod čj. KUZL 24687/2021 ze dne 15.04.2021 stanovisko Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje čj. KHSL 05724/2021 ze dne 15.04.2021, kterým je sděleno, že předmětnou stavbou
(SO 314) nejsou dotčeny zájmy chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
závazné stanovisko nevydává a není v této věci dotčeným orgánem.
Téhož dne bylo do spisu doplněno pod čj. KUZL 24836/2021 potvrzení o vyvěšení na úřední desce obce
Napajedla.
Po stanovené lhůtě obdržel speciální stavební úřad dne 14.05.2021 pod čj. KUZL 31909/2021
souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k ověření změn záměru podle zákona o
EIA, vydané dne 13.05.2021 pod čj. MZP/2031/710/1781 (vydáno ke stanovisku EIA Ministerstva
životního prostředí, ze dne 24.11.2005 čj. 4899d/ENV/710/05).
Doplněním tohoto podkladu, (verifikačního) souhlasného závazného stanoviska k ověření změn
záměru, bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Současně dne 14.05.2021
vydal veřejnou vyhláškou výzvu pod čj. KUZL 31966/2021 k seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení. Výzva byla vyvěšena dne 17.05.2021 a lhůta uplynula dne
07.06.2021.
Speciální stavební úřad neobdržel v průběhu celého řízení žádné připomínky ani námitky, pouze
uvedené stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.
Speciální stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal
ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
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ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah
jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití a
vlivu na životní prostředí, je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky vydaných územních
rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Stavebník k žádosti doložil doklady ve vztahu k platnosti územního rozhodnutí:
-

Městský úřad Napajedla, stavební úřad, územní rozhodnutí čj. SÚ/10/17160-07/K ze dne
15.12.2010

-

Městský úřad Otrokovice, stavební úřad, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnut čj.
SÚ/18200/2016/TKA ze dne 25.4.2016
Městský úřad Otrokovice, stavební úřad, změna územního rozhodnutí čj. SÚ/30031/2020/TKA ze
dne 15.7.2020

-

Dále doložil stanoviska dotčených orgánů k výše uvedené dokumentaci stavby (08/2020), opatřené před
podáním žádosti o stavební povolení:
-

Ministerstvo životního prostředí, stanovisko EIA k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí čj. 4899d/ENV/710/05 ze dne 24.11.2005
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, koordinované závazné
stanovisko čj. KUZL 60108/2020 ze dne 29.9.2020
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, souhlas podle § 15 odst. 2
stavebního zákona čj. KUZL 65299/2020 ze dne 10.12.2020
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko čj.
OŽP39880/2020/MIA ze dne 2.12.2020
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, změnové závazné stanovisko čj.
OŽP/52526/2020/HUB ze dne 9.12.2020
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně závazné stanovisko čj. KHSZL
23797/2020 ze dne 13.10.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, stanovisko k dokumentaci čj. SZ/5522/Va/2020-UV ze
dne 11.12.2020
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, stanovisko čj. KRPZ-46975-33/ČJ-2017-1500DP ze dne
08.10.2020
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín závazné stanovisko čj. HSZL4423-2/SPD-2020 ze dne 09.10.2020
FATRA, a.s., se sídlem Napajedla, stanovisko k dokumentaci ze dne 16.09.2020
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne
11.10.2019 čj. KUZL 63247/2019
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 13.11.2019
čj. KUZL/ 62154/2019

Dále doložil stanoviska vlastníků technické infrastruktury vydaných k uvedené dokumentaci (08/2020):
-

GasNet, s.r.o. vyjádření dne 02.12.2020 čj. 5002253281
CETIN a.s., vyjádření ze dne 23.11.2020 čj. 829980/20
Teplárna Otrokovice a.s. vyjádření dne 18.9.2020 čj. 105/AM/109/2020
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., vyjádření ze dne 15.09.2020, čj. ZL/B/13133/2020-ji
Služby města Napajedla, vyjádření ze dne 23.10.2020
ČEZ DISTRIBUCE, a.s., vyjádření ze dne 03.11.2020 čj. 0101408145
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a vyjádření účastníka řízení
-

Povodí Moravy, státní podnik stanovisko dne 25.11.2020 čj. PM-37807/2020-5203/Fi

Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními
předpisy a vyjádření účastníků řízení doložená ke stavebnímu řízení, která souvisí s prováděním stavby,
byla posouzena, vzájemně zkoordinována, čímž byl zajištěn vzájemný soulad. Požadavky, týkající se
provádění projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve
výrokové části tohoto rozhodnutí. Vzhledem k rozsahu a náročnosti povolované stavby (SO 314 –
Odvodnění stávající silnice I/55v km 0,7), byly ze závazných stanovisek a koordinovaných závazných
stanovisek, které byly vypracovány k rozsahu celé stavby „D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba
Most SO 201 a související objekty“, byly zezávazněny jen ty části, vztahující se pro provádění a
následné užívání povolované stavby.
Požadavky, které se týkaly jiných částí stavby, jiných stavebních objektů a požadavky týkající se
majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách
výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou
relevantní a speciálnímu stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Speciální stavební úřad dále
logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na
webové stránky, apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně
neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků. Speciální stavební úřad
rovněž do podmínek rozhodnutí nezapracoval požadavky, vyplývají ze závazného stanoviska
Ministerstva životního prostředí pro fázi přípravy stavby, jelikož ty již byly splněny a výstupy z těchto
požadavků jsou zapracovány do dokumentace stavby popř. do územního rozhodnutí.
Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů
především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace
negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení.
Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace
výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Účastníkem
tohoto řízení je
a) stavebník
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
Účastníci řízení podle § 109 a) až d) jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou ve smyslu § 112 odst. 1 stavebního
zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí a
jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k těmto sousedním pozemkům:
parc. č. 6447/9, 6738/123, 6738/124, 6738/152, 6738/170, 7712/4, 7712/80 a 7712/81 v katastrálním
území Napajedla.
Účastníkem řízení je rovněž dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, která se do
řízení v řádném termínu přihlásila, a to spolek Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a,
602 00 Brno
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S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou
být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na
ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle 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.
Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním
souvisejícího objektu SO 314, který je součástí stavby „D55 5506 Napajedla - Babice, 1. stavba Most
SO 201 a související objekty“, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl
speciální stavební úřad způsobem, uvedeným ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je možno dle § 81 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
odvolání k Ministerstvu dopravy, podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Toto navazující stavební řízení bylo kromě správního řádu jako obecné právní normy, dále pak
stavebního zákona (vč. jeho prováděcích předpisů) a ZPK (vč. jeho prováděcích předpisů) jako právních
předpisů speciálních, vedeno rovněž v působnosti 2 liniového zákona a zákona o EIA, jak bylo popsáno
výše.
Speciální stavební úřad po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Bc. Libor Svobodník
referent oddělení silničního hospodářství
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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Upozornění na povinnosti vyplývající ze stavebního zákona:
Ve vztahu k realizaci stavby stavební zákon definuje povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a
stavebního dozoru, vlastníka stavby a zařízení zejména v § 152 - § 157 (hlava IV stavebního zákona Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb) a dále § 119 odst. 1 a § 160.
Porušení těchto povinností (mimo § 156) je přestupkem podle § 178 - § 181 tohoto zákona.
Další povinnosti stavebníka jsou stanoveny v jednotlivých ustanoveních § 118 odst. 1, § 133 odst. 4.
Upozornění na povinnosti vyplývající ze ZPK:
Jelikož se jedná o stavbu, jejíž realizace nelze realizovat bez užívání pozemních komunikací, dopadají
na stavebníka a zhotovitele povinnosti i ze ZPK, zejména povinnosti zákazu znečišťování ve smyslu
§ 19 odst. 2 a povinnosti ohledně znečištění a poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, a
odstraňování závad ve sjízdnosti pozemní komunikace stanovené v § 28 ZPK.
Zhotovitel má dále přiměřené povinnosti vyplývající z § 25 ZPK – zvláštní užívání komunikace.
Porušení těchto povinností je přestupkem podle § 42a a ů 42b tohoto zákona.
Poplatek:
Správní poplatek podle položky 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje. Jedná se o stavbu pozemní komunikace, veřejně prospěšné stavby
realizovanou státem, pro kterou je vydání územního rozhodnutí od poplatku osvobozeno.
Rozdělovník:
Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5) liniového zákona, následovně:
Jednotlivě obdrží účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních
rukou):
-

Ředitelství dálnic a silnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené DOPRAVOPROJEKT Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Dotčené orgány:
-

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice
Městský úřad Napajedla, stavební úřad, Masarykovo náměstí 89, 763 63 Napajedla
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Městský úřad Otrokovice, stavební úřad, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby DP, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín 1

Veřejnou vyhláškou - ostatním účastníkům řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona:
parc. č. 6447/9, 6738/123, 6738/124, 6738/152, 6738/170, 7712/4, 7712/80 a 7712/81 v katastrálním
území Napajedla
a dále účastníkům řízení - dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA:


spolek Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno

Veřejná vyhláška se zasílá též následujícím příslušným obecním úřadům s žádostí o zveřejnění na jejich
úřední desce:


Městský úřad Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
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Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Městský úřad Napajedla

Právní účinky doručení veřejnou vyhláškou tohoto rozhodnutí má výhradně vyvěšení (včetně
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) na úřední desce Krajského úřadu Zlínského
kraje.

vyvěšeno dne: 08.07.2021

sejmuto dne …………………………

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