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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 18.05.2015 podala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o., Masarykovo nám.
5/5, 70200 Ostrava, IČ: 42767377 zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo
nábř. 5476, 76001 Zlín, IČ 65993390 na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) žádost o stavební povolení na stavbu „Most ev.č. 35-194
přes potok Dolní Rozpití v obci Dolní Bečva“, umístěnou na pozemcích parc.č. 51, 93/7, 2643/1,
2643/9, 2649/22, 2649/23, 2716/2, 2716/7, 2716/43, 2716/44, 2716/45, 2716/46, 2716/61, 2716/107,
2716/108, 2716/109, 2716/110, 2716/111, 2716/112, 2716/113, 2716/114, 2716/115, 2716/116,
v k.ú. Dolní Bečva. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Popis stavby:
Objekt SO 201 Most ev.č. 35-194: Jedná se o most v km 3,163 uzlového staničení silnice I/35 přes
potok Dolní Rozpitý. Stávající objekt mostu bude nahrazen novým mostem. Založení nového mostu
bude provedeno jako plošné, na zhutněných štěrkopískových polštářích. Most je projektován jako
monolitický železobetonový rám o kolmé světlosti otvoru 5,0m. Světlá výška mostního otvoru bude
cca 2,02m. na mostě budou oboustranné chodníky. Šířka mostu mezi obrubami respektuje stávající
stav 7,40m.
Objekt SO 901 Dopravně inženýrská opatření: Během výstavby mostu bude provoz veden po
mostním provizoriu umístěném nad stavbou. Jedná se o provizorium s plnostěnnými nosníky
s obousměrným provozem a s vyloženou konzolou pro pěší. Mostní provizorium má délku 24,0m,
rozpětí 23,0m a šířku mezi svodidly 6,5m. Součástí je provizorní silnice (nájezdová rampa), výškově je
vedena před mostem ve stoupání 12,0%, v místě mostu je silnice v podélném spádu 1,3%, za
provizoriem je silnice vedena v klesání 12,0%. Po stranách bude osazeno v celé délce (mimo most)
betonové svodidlo. Po levé straně bude chodník pro pěší.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad
(dále jen „krajský úřad“ nebo „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle §16 a §40
odst.3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zák.č13/1997 Sb.“), §15 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a
§10 a §11 odst.1písm.b) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),
v souladu s §112 odst.1 stavebního zákona
oznamuje
zahájení stavebního řízení
dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že speciálnímu
stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
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posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu §112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání
a ohledání na místě.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve výše uvedené lhůtě v kanceláři speciálního stavebního
úřadu místnost č. 1244, budova Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
POUČENÍ
Účastník řízení může podle §114 odst.1 uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo k stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek;
k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ing. Marta Heřkovičová
referentka oddělení silničního hospodářství
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Krajském úřadě Zlínského kraje a na Obecním úřadě Dolní
Bečva, způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední
den této lhůty (15.den) je dnem doručení.

Vyvěšeno dne …………………………

Sejmuto dne …………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. §25 odst. 1, 2 v návaznosti na §144
odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení dle ust. §25 odst.3
správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj.
Krajský úřad Zlínského kraje.
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Rozdělovník
Účastníci řízení dle §109 stavebního zákona a podle § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Středisko Zlín, K Majáku 5001, 76001 Zlín, zastupující Ředitelství silnic
a dálnic ČR
Účastníci řízení dle §109 stavebního zákona a podle § 27 odst.2 a odst.3 správního řádu (veřejnou
vyhláškou):
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo
k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
- 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
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno
- ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno
- osoba o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy
chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí
- Jedná se o následující pozemky v k.ú. Dolní Bečva:
parc.č. 51, 93/7, 2643/1, 2643/9, 2649/22, 2649/23, 2716/2, 2716/7, 2716/43, 2716/44, 2716/45, 2716/46,
2716/61, 2716/107, 2716/108, 2716/109, 2716/110, 2716/111, 2716/112, 2716/113, 2716/114, 2716/115,
2716/116, st.396, 20/2, 20/3, 54/2, 191/2, 192, 2716/6, 2801/1
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:
Obec Dolní Bečva
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby DP
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby DP, DI Vsetín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř.600, 760 01 Zlín
Hasičský záchr. sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
SEM-OUZ Brno-Ministerstvo obrany, Svatoplukova 2687/84, 66210 Brno, IČ: 60162694, IDDS: hjyaavk
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, rp SCHKO Beskydy
MěÚ Rožnov pod Rdhoštěm – odb. výst. a ÚP, odb. ŽP
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu
úřadu se žádostí o vyvěšení:
Obecní úřad Dolní Bečva
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