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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ  

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

VÝROKOVÁ  ČÁST 

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.č.13/1997 Sb.“), §15 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a 

§10,11 odst.1písm.b) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), ve 

stavebním řízení přezkoumal podle §109 až §114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou 

dne 22.06.2016 podal DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 70200 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ: 42767377 zastupující na základě plné moci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/53,14000 Praha IČ: 65993390, zastoupené Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem správy 

Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 76001 Zlín (dále jen "stavebník"), 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  

 

s t a v e b n í    p o v o l e n í 

na stavbu „Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“,  

umístěnou na pozemcích parc.č.: 4103/32, 4103/31, 600/7, 4103/30, 4103/1, 601/2, 4103/33, 606/1, 

598/7, 586/5, 595/1, 595/13, 692/1, 489, 4169/7, 4103/3, 4103/7, 4169/5, 29/1, 4103/8, vše v k.ú. 

Lidečko. 
 

Popis stavby: Předmětem tohoto stavebního povolení je silnice I/57 v uzlovém staničení km 142,250 
– 143,855 v intravilánu obce Lidečko. Bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev 
v průměrné tloušťce 50mm od budoucí nivelety. Dále bude provedena sanace porušených okrajů na 
pravé straně vozovky síťovými trhlinami. V upravovaném úseku bude nahrazeno 15 ks uličních vpustí 
a doplněny dvě před domem č.p. 137. Na pravé straně vozovky v místě sanací bude doplněna drenáž 
DN 160 do štěrkopískového lože. Na pláni a kolem drenáže bude položena geotextilie. Drenáž bude 
zaústěna do UV. V místě napojení místních komunikací s živičným krytem na silnici I/57 bude 
provedeno na styku stávajícího krytu těchto komunikací a nového krytu silnice I/57 prořezání krytu 
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vozovky na hloubku 50mm a zalití spáry asfaltovou zálivkou. Práce budou probíhat s omezeným 
provozem na silnici I/57, po polovinách vozovky.    

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo nám. 5, 70200 Ostrava 1, stupeň DSP, 
zak.č. 150209, datum 01/2016; signovaná autorizovaným inženýrem Ing. Zdeněk Legerský, ČKAIT: 
1102055. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2. Stavebník je povinen: 
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 

který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu 
úřadu, 

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 
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,  

c) 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,  

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,  

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

f) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala 
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, 
zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
- provedení sanací porušených okrajů na pravé straně vozovky síťovými trhlinami  
- zřízení nového vozovkového souvrství  

4. Stavebník před započetím stavebních prací zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami.  

5. Příčný a podélný spád konečné úpravy vozovky silnice musí odpovídat – navazovat na stávající 
vozovku silnice I/35.  

6. Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění silnice I/35. V souladu s ust.§28 zák.č. 13/1997 Sb., je 
zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou 
stavbou. 

7. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních 
dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici I/57 byl omezen v nejmenší možné míře.  

8. Zhotovitel stavebních prací musí požádat v dostatečném předstihu o povolení částečné uzavírky 
provozu dle ust. §24 zák.č.13/1997 Sb., a současně o stanovení přechodné úpravy provozu 
(dopravní značení) dle ust. §77 odst.1 zák.č. 361/2000 Sb.   

9. Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
stavbou a učiněná veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení, 
respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci apod. v souladu se 
stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace). 

10. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona. 

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska 
zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.  
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12. Při stavbě budou dodržovány závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, 
zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č.1 vyhl.č. 104/1997 Sb. (prováděcí vyhláška zákona 
o pozemních komunikacích).  

13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje 
týkající se provádění staveb.  

14. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie. 

15. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo 
opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být 
z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody, které by na 
majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně 
nahradit.  

16. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko čj.: KHSZL 13959/2015 ze dne 
23.06.2016: 
V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo 
k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v §12 odst.6 a 
v příloze č.3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ohraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, 
personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce 
budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu 

 Městský úřad Vsetín, odb.ŽP, odb.ÚP stavebního řádu a dopravy, koordinované závazné 
stanovisko čj.: MUVS 29130/2016 OŽP ze dne 21.06.2016:   
Ochrana zemědělského půdního fondu: souhlasí za podmínek uvedených v závazném 
stanovisku pod čj.: MUVS 28761/2016 ze dne 20.06.2016.    

 Městský úřad Vsetín, odb.ŽP, závazné stanovisko čj.:  MUVS28761/2016 ze dne 20.06.2016:  
1. Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu je určen výhradně pro stavbu „Silnice I/57: 

Lidečko – Horní Lideč“, jiné funkční využití není přípustné. 
2. Hranice odnímaného zeměděl. pozemků budou v terénu zeleně vyznačeny tak, aby 

nedocházelo k neoprávněnému záboru. V rozhodnutích dle zvláštních předpisů (stavební 
zákon) nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí ZPF překročit výměru danou 
tímto souhlasem(§5 odst.3 zákona).  

3. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních 
zeměděl. pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.  

4. Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo 
ke kontaminaci odnímaných ani okolních zemědělských pozemků.  

5. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle 
konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky.  

6. Pro potřeby zahájení řízení o povinnosti platby odvodů je stavebník (povinný k platbě odvodů) 
povinen odboru životního prostředí MěÚ Vsetín doručit kopii pravomocného rozhodnutí pro 
které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne 
jeho platnosti a písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím 
zahájením.  

7. K dočasnému využití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok, 
není třeba souhlasu k odnětí ze ZPF. Investor nejméně 15 dnů předem písemně oznámí 
příslušnému orgánu ochrany ZPF (MěÚ Vsetín) zahájení prací.      

 Ministerstvo obrany, závazné stanovisko sp.zn.: 65458/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 11.04.2016: 
Před zahájením stavby požadujeme zaslat přesný termín realizace stavby a dopravního omezení 
na dotčené pozemní komunikaci na adresu: Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské 
dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 77111 Olomouc. 
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17. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, jež vyplývají 
z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí projektové dokumentace) 
a týkají se provádění stavby.  

18. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o této skutečnosti budou stavebníkem uschovány a předloženy 
na vyzvání.  

19. Po celou dobu provádění stavby je třeba, aby měl stavebník stále platná veškerá vyjádření účastníků 
řízení a dotčených orgánů. 

20. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.09.2018. 
22. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o 

vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.  
23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního značení 

(pokud došlo stavbou ke změně); prohlášení projektanta, že stavba byla provedena v souladu 
s ověřenou PD; stavební deník; zápis o odevzdání a převzetí stavby.   

 
 
Účastníci řízení podle § 27 ost.1 správního řádu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
14505 Praha 4, IČ: 65993390, 

 
 
ODŮVODNĚNÍ 
 
Dne 22.06.2016 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Silnice I/57 Lidečko – Horní 
Lideč“, umístěnou na pozemcích parc.č.: 4103/32, 4103/31, 600/7, 4103/30, 4103/1, 601/2, 4103/33, 
606/1, 598/7, 586/5, 595/1, 595/13, 692/1, 489, 4169/7, 4103/3, 4103/7, 4169/5, 29/1, 4103/8, vše v k.ú. 
Lidečko. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.   

Vzhledem k tomu, že předložená žádost a přílohy neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, krajský úřad stavebníka vyzval (čj.: KUZL 52324/2016 ze dne 27.07.2016) 
k doplnění žádosti a řízení téhož dne přerušil usnesením čj.: KUZL 52361/2016, kterým zároveň 
stavebníkovi určil lhůtu k odstranění vad žádosti. Tuto lhůtu na žádost stavebníka prodloužil dne 
11.10.2016 usnesením čj.: KUZL 68253/2016 do 30.11.2016, pak do 28.02.2017.   
Po odstranění vad žádosti speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou 
vyhláškou (čj.: KUZL 31969/2017 ze dne 11.05.2017) známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 
a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska. Stanovenou 
lhůtu k podání připomínek účastníci nevyužili.  

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou 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 ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.   

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: K podkladům rozhodnutí se 
účastníci nevyjádřili.   
 

Připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů vznesené v průběhu stavebního řízení, které jsou 
řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí. 

 

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení: 

- Smlouvy s vlastníky stavebních pozemků, u kterých vlastníkem není stavebník 
- Městský úřad Vsetín,  

- Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy: 
- sdělení čj.: MUVS-S 6014/2016/OÚPSŘD-280.13/Li ze dne 23.05.2016 

- Odbor životního prostředí, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy: 
Koordinované závazné stanovisko čj.: MUVS 29130/2016 OŽP ze dne 21.06.2016 

- Odbor životního prostředí, závazné stanovisko čj.:  MUVS28761/2016 ze dne 20.06.2016 
- OÚ Horní Lideč, odb.výstavby a ÚP, vyjádření čj.: 0451/2016 ze dne 22.02.2016 
- Krajské ředitelství policie ZK: 

- Odbor služby DP, stanovisko čj.: KRPZ-18433-1/ČJ-2016-1500DP ze dne 4.03.2016   
- DI Vsetín, sdělení čj.: KRPZ-27562-1/ČJ-2016-151506 ze dne 21.03.2016 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko zn.: HSZL-1029-2/VS-2016 ze dne 
17.02.2016  

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, stanovisko čj.: KHSZL 13959/2015 ze dne 23.06.2016 
- Krajský úřad ZK: 

- Odb.ŽPaZ, koordinované závazné stanovisko čj.: KUZL 13290/2016 ze dne 24.02.2016 
- Odb. dopravy a SH, stanovisko čj.: KUZL 20875/2016 DOP ze dne 6.04.2016 

- Ministerstvo obrany, závazné stanovisko sp.zn.: 65458/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 11.04.2016 
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko zn.: PM010708/2016-203/Fi ze dne 5.04.2016 
- Lesy ČR s.p., stanovisko čj.: LCR957/000937/2016 ze dne 22.02.2016 
- OÚ Lidečko, stanovisko obce čj.: 54/2015 ze dne 24.02.2016 
- CETIN a.s., vyjádření čj.: 534684/16 ze dne 12.02.2016   
- ŘSD ČR správa Zlín, vyjádření zn.: SZ/12195/53200/2016/Po ze dne 8.03.2016  
- ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko zn.: 1082679644 ze dne 23.02.2016 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., vyjádření č. 376/2016 ze dne 15.02.2016 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko zn.: 5001254095 ze dne 26.02.2016 

 

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, 
jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust.§109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje 
kromě stavebníka tyto osoby: vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, 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 předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí.  

Proto krajský úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků dotčených 
stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, a správce sítí nacházejících se v prostoru staveniště. 
Jmenovitě jsou tito účastníci uvedeny v rozdělovníku. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti, 
jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec. Obeslaná občanská 
sdružení se ve lhůtě stanovené §70 odst.3 zák.č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, do řízení nepřihlásili.  



 

  

KUZL 44227/2016 - 6 - 

stavební povolení  

  

 

 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, 110 15  Praha, 
podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř.T.Bati 21, Zlín. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

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. 

Speciální stavební úřad po dni 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 

 

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

 

 

Poplatek  

Podle §2 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů  a Sazebníku správních 
poplatků,  položky č.18 pís.f),  podléhá  toto  rozhodnutí  správnímu  poplatku  ve  výši  Kč 10 000,- . Správní 
poplatek byl uhrazen před vydáním stavebního povolení. 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Krajském úřadě Zlínského kraje a na Obecním úřadě Lidečko, 
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: 
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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. 

 

Stejnopis se doručí  

Účastníci řízení dle §109 stavebního zákona a podle § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377 

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  
Jedná se o následující pozemky: parc.č.: 4103/32, 4103/31, 600/7, 4103/30, 4103/1, 601/2, 4103/33, 606/1, 
598/7, 586/5, 595/1, 595/13, 692/1, 489, 4169/7, 4103/3, 4103/7, 4169/5, 29/1, 4103/8, vše v k.ú. Lidečko.    

 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 
Jedná se o následující pozemky:  
parc.č.: 28/3, 60/1, 60/2, 4178/6, 29/5, 4103/10, 4192/1, 4192/2, 59/2, 59/3, 4354, 4368, 493/3, 217/11, 217/12, 
217/1, 4103/9, 4103/10, 217/8, 668/2, 4103/11, 217/3, 218/7, 218/3, 218/1, 218/5, 220/2, 221/1, 220/1, 4189/1, 
4189/2, 4145/5, 4145/9, 348/1, 348/4, 348/2, 348/5, 4146/1, 479, 480,  481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 482/6, 482/3, 
482/5, 482/4, 481/5, 490, 492/1, 492/2, 491, 692/2, 691/1, 691/2, 58, 4196/6, 1035/3, 1035/4, 27/2, 1033/1, 
492/2, 495, 497/1, 497/2, 595/33, 497/3,0 497/4, 499, 595/8, 595/23, 595/3, 595/2, 4145/12, 4145/13, 586/1, 
598/9, 598/6, 598/5, 604/1, 601/1, 602, 600/6, 4151, 606/4, 498/2, 498/1, 498/3, 498/8, 498/7, 498/6, 496 vše 
v k.ú Lidečko; dále parc.č.: st.115, st.116, st.120/1, st.120/2, st.493/1, st.614, st.121/1, st.121/2, st.424, st.613, 
st.668/1, st.668/2, st.612, st.622, st.475, st.578, st.217/12, st.702, st.748, st.687, st.1026, st.611, st.379, st.130, 
st.950, st.131, st.623/1, st.623/2, st.135, st.610, st.968, st.137, st.583, st.552, st.606/1, st.606/2, st.577, st.608, 
st.422, st.450/1, st.533, st.465, st.1026, st.734, st.493/3, st.148/3, st.516, st.505, st.506, st.507, st.458, st.429, 
st.467, st.391, st.437, st.854, st.727, st.557, st.630, st.995, st.962/1, st.962/2, st.868, st.917, st.777, st.776 vše 
v k.ú Lidečko.  

 

Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:   

Obec Lidečko  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služba DP  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Vsetín - DI  
Krajská hygienická stanice, Zlín 
Hasičský záchr. sbor Zlínského kraje 
Obecní úřad Horní Lideč, odb.výstavby a ÚP 
Městský úřad Vsetín: odb. ŽP, odb.ÚPaSŘ 
Ministerstvo obrany, odd.ochrany územ.zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 66210 Brno, DS: hjyaavk 
 
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu 
úřadu se žádostí o vyvěšení: 

Obecní úřad Lidečko 
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