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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako speciální stavební úřad 

věcně a místně příslušný podle §16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle  § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1  a 2 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. a) zákona č. 500/2014 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), pověřený Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem 

dopravy a silničního hospodářství usnesením ze dne 04.05.2020 pod č.j.: KUZK 27933/2020 DOP, jako 

příslušného nadřízeného orgánu, ve věci žádosti ze dne 25.05.2020 o vydání společného povolení           

na stavbu nazvanou "II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území Hornolidečska" obsahující 

"SO 101 Cyklostezka v k.ú. Valašské Příkazy", SO 101.1 Cyklostezka Valašské Příkazy, SO 101.2 

Krakorcová konstrukce, "SO 102 Cyklostezka v k.ú. Horní Lideč", SO 102.1 Cyklostezka Horní Lideč, 

SO 102.2 Krakorcová konstrukce, "SO 103 Cyklostezka v k.ú. Lidečko", SO 103.1 Cyklostezka Lidečko, 

SO 103.2 Cyklostezka Lidečko, SO 103.3 Krakorcová konstrukce, "SO 104 Místní komunikace               

v k.ú. Leskovec", SO 203.1 Lávka  v k.ú. Lidečko km 0,048 00, SO 203.2 Lávka v k.ú. Lidečko km 0,540 

00, SO 203.3 Lávka v k.ú. Lidečko km 0,900 00, SO 203.4 Lávka v k.ú. Lidečko km 2,207 00, SO 203.5 

Lávka v k.ú. Lidečko km 3,497 00, SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu, SO 402 Přeložka sloupu 

vrchního vedení 02, SO 403 Přeložka sloupu vrchního vedení NN, SO 901 DIO - Dopravně inženýrské 

opatření  na pozemcích parc. č. 83/4, 83/5, 1610, 1624, 1625, 1662/1, 1662/2, 1663/1, 1663/7, 1664/1, 

1666, 1668, 1669, 1671, 1672, 1676, 1677, 2294/25, 2294/34, 2294/41, 2300/1 v katastrálním území 

Horní Lideč, parc. č. 1241/3, 1241/6, 1241/7, 2491/1 v katastrálním území Leskovec, st. p. 734, 857, parc. 

č. 491, 496, 498/1, 498/2, 498/3, 595/17, 600/5, 600/6, 600/7, 606/1, 606/4, 668/5, 668/6, 668/7, 668/8, 

668/9, 668/10, 673, 674/3, 674/5, 675, 691/1, 691/2, 692/1, 1033/1, 3459/1, 3463, 3635/1, 3635/2, 

3635/3, 3636, 3640/1, 3640/4, 3643, 3644, 3648/1, 3650, 3656/2, 3656/4, 3656/7, 3682, 3696, 3698, 

3700/1, 3700/2, 3702/1, 3702/2, 3703/1, 3703/3, 3714, 3715, 3717/1, 4103/31, 4103/33, 4103/78, 

4103/91, 4103/93, 4103/107, 4153/1, 4153/12, 4169/7, 4200, 4225 v katastrálním území Lidečko, parc.   

č. 74, 540/1, 540/4, 542/1, 542/2, 543/31, 543/32, 543/34, 543/35, 543/38, 543/43, 543/46, 543/59, 

543/60, 544, 552/1, 552/2, 554/1, 554/2, 554/3, 554/8, 588, 591 v katastrálním území Valašské Příkazy, 

kterou podalo Sdružení obcí Hornolidečska, IČO 62334743, Horní Lideč 292, 756 12  Horní Lideč, 

které zastupuje Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova 1668/13a,                

500 02  Hradec Králové (dále jen „stavebník") vydává dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhl. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,          

ve znění pozdějších předpisů, 

 

s p o l e č n é   p o v o l e n í 

na soubor staveb "II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území Hornolidečska" obsahující 

stavební objekty "SO 101 Cyklostezka v k.ú. Valašské Příkazy", SO 101.1 Cyklostezka Valašské Příkazy, 

SO 101.2 Krakorcová konstrukce, "SO 102 Cyklostezka v k.ú. Horní Lideč", SO 102.1 Cyklostezka 

Horní Lideč, SO 102.2 Krakorcová konstrukce, "SO 103 Cyklostezka v k.ú. Lidečko", SO 103.1 

Cyklostezka Lidečko, SO 103.2 Cyklostezka Lidečko, SO 103.3 Krakorcová konstrukce, "SO 104 Místní 

komunikace v k.ú. Leskovec", SO 203.1 Lávka  v k.ú. Lidečko km 0,048 00, SO 203.2 Lávka                   

v k.ú. Lidečko km 0,540 00, SO 203.3 Lávka v k.ú. Lidečko km 0,900 00, SO 203.4 Lávka v k.ú. Lidečko 

km 2,207 00, SO 203.5 Lávka v k.ú. Lidečko km 3,497 00, SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu,          

SO 402 Přeložka sloupu vrchního vedení 02, SO 403 Přeložka sloupu vrchního vedení NN, SO 901 DIO - 

Dopravně inženýrské opatření na pozemcích parc. č. 83/4 (trvalý travní porost), parc. č. 83/5 (ostatní 
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plocha), parc. č. 1610 (trvalý travní porost), parc. č. 1624 (trvalý travní porost), parc. č. 1625 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1662/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1662/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1663/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1663/7 (ostatní plocha), parc. č. 1664/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1666 

(trvalý travní porost), parc. č. 1668 (orná půda), parc. č. 1669 (orná půda), parc. č. 1671 (trvalý travní 

porost), parc. č. 1672 (trvalý travní porost), parc. č. 1676 (trvalý travní porost), parc. č. 1677 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2294/25 (ostatní plocha), parc. č. 2294/34 (ostatní plocha), parc. č. 2294/41 (ostatní 

plocha), parc. č. 2300/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Lideč, parc. č. 1241/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 1241/6 (ostatní plocha), parc. č. 1241/7 (ostatní plocha), parc. č. 2491/1 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Leskovec, st. p. 734 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 857 (zastavěná plocha         

a nádvoří), parc. č. 491 (ostatní plocha), parc. č. 496 (trvalý travní porost), parc. č. 498/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 498/2 (trvalý travní porost), parc. č. 498/3 (ostatní plocha), parc. č. 595/17 (ostatní 

plocha), parc. č. 600/5 (ostatní plocha), parc. č. 600/6 (ostatní plocha), parc. č. 600/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 606/1 (ostatní plocha), parc. č. 606/4 (trvalý travní porost), parc. č. 668/5 (trvalý travní porost), 

parc. č. 668/6 (trvalý travní porost), parc. č. 668/7 (trvalý travní porost), parc. č. 668/8 (trvalý travní 

porost), parc. č. 668/9 (trvalý travní porost), parc. č. 668/10 (trvalý travní porost), parc. č. 673 (orná 

půda), parc. č. 674/3 (trvalý travní porost), parc. č. 674/5 (trvalý travní porost), parc. č. 675 (orná půda), 

parc. č. 691/1 (ostatní plocha), parc. č. 691/2 (ostatní plocha), parc. č. 692/1 (ostatní plocha), parc.           

č. 1033/1 (ostatní plocha), parc. č. 3459/1 (lesní pozemek), parc. č. 3463 (lesní pozemek), parc. č. 3635/1 

(orná půda), parc. č. 3635/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3635/3 (ostatní plocha), parc. č. 3636 (trvalý 

travní porost), parc. č. 3640/1 (orná půda), parc. č. 3640/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3643 (trvalý 

travní porost), parc. č. 3644 (orná půda), parc. č. 3648/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3650 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3656/2 (ostatní plocha), parc. č. 3656/4 (lesní pozemek), parc. č. 3656/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 3682 (ostatní plocha), parc. č. 3696 (ostatní plocha), parc. č. 3698 (ostatní plocha), parc. č. 3700/1 

(lesní pozemek), parc. č. 3700/2 (lesní pozemek), parc. č. 3702/1 (ostatní plocha), parc. č. 3702/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 3703/1 (ostatní plocha), parc. č. 3703/3 (ostatní plocha), parc. č. 3714 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3715 (trvalý travní porost), parc. č. 3717/1 (orná půda), parc. č. 4103/31 (ostatní plocha), 

parc. č. 4103/33 (ostatní plocha), parc. č. 4103/78 (ostatní plocha), parc. č. 4103/91 (trvalý travní porost), 

parc. č. 4103/93 (trvalý travní porost), parc. č. 4103/107 (ostatní plocha), parc. č. 4153/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 4153/12 (ostatní plocha), parc. č. 4169/7 (vodní plocha), parc. č. 4200 (ostatní plocha), parc.       

č. 4225 (ostatní plocha) v katastrálním území Lidečko, parc. č. 74 (ostatní plocha), parc. č. 540/1 (vodní 

plocha), parc. č. 540/4 (ostatní plocha), parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 542/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 543/31 (ostatní plocha), parc. č. 543/32 (ostatní plocha), parc. č. 543/34 (ostatní plocha), parc.     

č. 543/35 (ostatní plocha), parc. č. 543/38 (ostatní plocha), parc. č. 543/43 (ostatní plocha), parc.              

č. 543/46 (ostatní plocha), parc. č. 543/59 (ostatní plocha), parc. č. 543/60 (ostatní plocha), parc. č. 544 

(ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/2 (ostatní plocha), parc. č. 554/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 554/2 (ostatní plocha), parc. č. 554/3 (ostatní plocha), parc. č. 554/8 (ostatní plocha), 

parc. č. 588 (orná půda), parc. č. 591 (ostatní plocha) v katastrálním území Valašské Příkazy (dále jen 

„stavba"),  

kde hlavní stavba je na pozemcích parc. č. 83/4 (trvalý travní porost), parc. č. 83/5 (ostatní plocha), parc. 

č. 1610 (trvalý travní porost), parc. č. 1624 (trvalý travní porost), parc. č. 1625 (trvalý travní porost), parc. 

č. 1662/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1662/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1663/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 1663/7 (ostatní plocha), parc. č. 1664/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1666 (trvalý travní porost), 

parc. č. 1668 (orná půda), parc. č. 1669 (orná půda), parc. č. 1671 (trvalý travní porost), parc. č. 1672 

(trvalý travní porost), parc. č. 1676 (trvalý travní porost), parc. č. 1677 (trvalý travní porost), parc.           

č. 2294/25 (ostatní plocha), parc. č. 2294/34 (ostatní plocha), parc. č. 2294/41 (ostatní plocha), parc.        

č. 2300/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Lideč, parc. č. 1241/3 (ostatní plocha), parc. 

č. 1241/6 (ostatní plocha), parc. č. 1241/7 (ostatní plocha), parc. č. 2491/1 (ostatní plocha)                        

v katastrálním území Leskovec, st. p. 734 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 857 (zastavěná plocha      

a nádvoří), parc. č. 491 (ostatní plocha), parc. č. 496 (trvalý travní porost), parc. č. 498/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 498/2 (trvalý travní porost), parc. č. 498/3 (ostatní plocha), parc. č. 595/17 (ostatní 

plocha), parc. č. 600/5 (ostatní plocha), parc. č. 600/6 (ostatní plocha), parc. č. 600/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 606/1 (ostatní plocha), parc. č. 606/4 (trvalý travní porost), parc. č. 668/5 (trvalý travní porost), 

parc. č. 668/6 (trvalý travní porost), parc. č. 668/7 (trvalý travní porost), parc. č. 668/8 (trvalý travní 

porost), parc. č. 668/9 (trvalý travní porost), parc. č. 668/10 (trvalý travní porost), parc. č. 673 (orná 

půda), parc. č. 674/3 (trvalý travní porost), parc. č. 674/5 (trvalý travní porost), parc. č. 675 (orná půda), 

parc. č. 691/1 (ostatní plocha), parc. č. 691/2 (ostatní plocha), parc. č. 692/1 (ostatní plocha), parc.           

č. 1033/1 (ostatní plocha), parc. č. 3459/1 (lesní pozemek), parc. č. 3463 (lesní pozemek), parc. č. 3635/1 
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(orná půda), parc. č. 3635/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3635/3 (ostatní plocha), parc. č. 3636 (trvalý 

travní porost), parc. č. 3640/1 (orná půda), parc. č. 3640/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3643 (trvalý 

travní porost), parc. č. 3644 (orná půda), parc. č. 3648/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3650 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3656/2 (ostatní plocha), parc. č. 3656/4 (lesní pozemek), parc. č. 3656/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 3682 (ostatní plocha), parc. č. 3696 (ostatní plocha), parc. č. 3698 (ostatní plocha), parc. č. 3700/1 

(lesní pozemek), parc. č. 3700/2 (lesní pozemek), parc. č. 3702/1 (ostatní plocha), parc. č. 3702/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 3703/1 (ostatní plocha), parc. č. 3703/3 (ostatní plocha), parc. č. 3714 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3715 (trvalý travní porost), parc. č. 3717/1 (orná půda), parc. č. 4103/31 (ostatní plocha), 

parc. č. 4103/33 (ostatní plocha), parc. č. 4103/78 (ostatní plocha), parc. č. 4103/91 (trvalý travní porost), 

parc. č. 4103/93 (trvalý travní porost), parc. č. 4103/107 (ostatní plocha), parc. č. 4153/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 4153/12 (ostatní plocha), parc. č. 4169/7 (vodní plocha), parc. č. 4200 (ostatní plocha), parc.        

č. 4225 (ostatní plocha) v katastrálním území Lidečko, parc. č. 74 (ostatní plocha), parc. č. 540/1 (vodní 

plocha), parc. č. 540/4 (ostatní plocha), parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 542/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 543/31 (ostatní plocha), parc. č. 543/32 (ostatní plocha), parc. č. 543/34 (ostatní plocha), parc.     

č. 543/35 (ostatní plocha), parc. č. 543/38 (ostatní plocha), parc. č. 543/43 (ostatní plocha), parc.              

č. 543/46 (ostatní plocha), parc. č. 543/59 (ostatní plocha), parc. č. 543/60 (ostatní plocha), parc. č. 544 

(ostatní plocha), parc. č. 552/1 (ostatní plocha), parc. č. 552/2 (ostatní plocha), parc. č. 554/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 554/2 (ostatní plocha), parc. č. 554/3 (ostatní plocha), parc. č. 554/8 (ostatní plocha), 

parc. č. 588 (orná půda), parc. č. 591 (ostatní plocha) v katastrálním území Valašské Příkazy,  

vedlejší stavby na pozemcích parc. č. 3463 (lesní pozemek), 3459/1 (lesní pozemek) v katastrálním 

území Lidečko, parc. č. 1241/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Leskovec, parc. č. 540/1 (vodní 

plocha) v katastrálním území Valašské Příkazy.  

 

Druh a účel hlavní stavby: 

Dopravní infrastruktura – cyklostezka, komunikace, krakorcová konstrukce, lávka,  

Druh a účel vedlejší stavby: 

Technická infrastruktura - přeložka sdělovacího kabelu, přeložka sloupu vrchního vedení O2, přeložka 

sloupu vrchního vedení NN 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky parc. č. 83/4, 83/5, 1610, 1624, 1625, 1662/1, 1662/2, 

1663/1, 1663/7, 1664/1, 1666, 1668, 1669, 1671, 1672, 1676, 1677, 2294/25, 2294/34, 2294/41, 2300/1   

v katastrálním území Horní Lideč, parc. č. 1241/3, 1241/6, 1241/7, 2491/1 v katastrálním území 

Leskovec, st. p. 734, 857, parc. č. 491, 496, 498/1, 498/2, 498/3, 595/17, 600/5, 600/6, 600/7, 606/1, 

606/4, 668/5, 668/6, 668/7, 668/8, 668/9, 668/10, 673, 674/3, 674/5, 675, 691/1, 691/2, 692/1, 1033/1, 

3459/1, 3463, 3635/1, 3635/2, 3635/3, 3636, 3640/1, 3640/4, 3643, 3644, 3648/1, 3650, 3656/2, 3656/4, 

3656/7, 3682, 3696, 3698, 3700/1, 3700/2, 3702/1, 3702/2, 3703/1, 3703/3, 3714, 3715, 3717/1, 4103/31, 

4103/33, 4103/78, 4103/91, 4103/93, 4103/107, 4153/1, 4153/12, 4169/7, 4200, 4225 v katastrálním 

území Lidečko, parc. č. 74, 540/1, 540/4, 542/1, 542/2, 543/31, 543/32, 543/34, 543/35, 543/38, 543/43, 

543/46, 543/59, 543/60, 544, 552/1, 552/2, 554/1, 554/2, 554/3, 554/8, 588, 591 v katastrálním území 

Valašské Příkazy. 

 

Podmínky pro umístění a provedení stavby:   

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené společné dokumentace zpracované společností 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, 

specializace nekolejová doprava Pavlem Müllerem, DiS., ČKAIT: 0701438, autorizovaným 

inženýrem pro mostní stavby Ing. Janem Felgrem, ČKAIT: 0600437, a autorizovaným inženýrem pro 

dopravní stavby Ing. Milošem Buriancem, ČKAIT: 0600437, datum 04/2020, číslo zakázky A087/19.  

 

SO 101 Cyklostezka v k.ú. Valašské Příkazy 

2. SO 101.1 Cyklostezka Valašské Příkazy - cyklostezka bude umístěna na pozemcích parc.č. 588, 

591, 542/1, 543/38, 543/31, 540/1, 543/46, 542/2, 543/35, 544, 554/2, 554/3, 543/34, 554/1, 543/43, 

540/4, 74, 554/8, 552/1, 543/32, 552/2, 543/59, 543/60 v katastrálním území Valašské Příkazy, jak    

je zakresleno v koordinačních situacích v měřítku 1:500 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 

zpracovaných na podkladu katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, 

kde je umístění stavby vyznačeno. Délka trasy cyklostezky je o celkové délce 950 m, povrch 

cyklostezky bude jako asfaltobetonový. Podélný sklon cyklostezky bude s ohledem na stávající terén 
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v hodnotě 0,30 - 9,0 %. Základní šířka cyklostezky bude 2,50 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. 

Příčný sklon bude jednostranný 2,50%. 

 

3. SO 101.2 Krakorcová konstrukce - krakorcové konstrukce budou umístěny na pozemcích parc.      

č. 542/1, 543/38, 543/31, 540/1, 543/46, 543/35, 544, 543/34, 554/1, 543/43, 540/4, 74, 554/8, 543/60 

v katastrálním území Valašské Příkazy, jak je zakresleno v koordinačních situacích v měřítku 1:500   

a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu katastrální mapy. Grafické 

přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno. Úseky: km 0,235 78 - 

0,339 98; km 0,421 05 - 0,556 44; km 0,639 00 - 0,747 69; km 0,791 57 - 0,820 00; km 0,851 98 - 

0,955 98. Z důvodu stísněných poměrů a velkých výškových rozdílů je nutno komunikaci 

cyklostezky na části trasy podepřít. Podepření bude řešeno jako soustava ŽB deskových trámů (prosté 

nebo spojité nosníky) uložených na příčné ŽB úložné prahy, které jsou založeny hlubinně                 

na velkoprůměrových pilotách, každý práh na jedné pilotě. Deskové nosníky jsou uloženy á 8-10 m. 

Příčný řez bude ze strany u komunikace zakončen silniční obrubou a na protilehlém konci bude 

jednostranně uložena římsa s mostním zábradlím, pojížděný povrch bude betonový s polymerním 

hydroizolačním povlakem. 

 

SO 102 Cyklostezka v k.ú. Horní Lideč 

4. SO 102.1 Cyklostezka Horní Lideč - cyklostezka bude umístěna na pozemcích parc.č. 1663/7, 

2294/34, 2294/25, 1662/1, 1663/1, 1662/2, 2294/41, 1664/1, 1668, 1669, 1666, 1671, 1676, 1672, 

1677, 1625, 1624, 1610, 2300/1, 83/4, 83/5 v katastrálním území Horní Lideč, jak je zakresleno         

v koordinačních situacích v měřítku 1:500 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1 000 zpracovaných   

na podkladu katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění 

stavby vyznačeno. Trasu tvoří přímé úseky a oblouky o poloměrech 25,00 - 250 m. Podélný sklon 

vychází ze stávajícího terénu 0,50 - 9,00 %. V úseku 0,856 - 0,945 bude krakorcová konstrukce.     

Od staničení 0,945 - 1,100 bude výškově cyklostezka pod úrovní silnice I/57. Základní šířka 

cyklostezky bude 2,50 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. Příčný sklon bude navržen jednostranný 

2,50%. 

 

5. SO 102.2 Krakorcová konstrukce - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích parc.        

č. 1663/7, 2294/34, 2294/25 v katastrálním území Horní Lideč, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích v měřítku 1:500 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu 

katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby 

vyznačeno. Úsek - km 0,851 98 - 0,955 98. Deskové nosníky jsou uloženy á 8-10 m. Příčný řez bude 

u souběžné části lávky ze strany u komunikace zakončen silniční obrubou a na protilehlém konci 

bude jednostranně uložena římsa s mostním zábradlím (u nesouběžné části je příčný řez symetrický 

s římsami a zábradlím na obou stranách lávky), pojížděný povrch bude betonový s polymerním 

hydroizolačním povlakem. 

 

SO 103 Cyklostezka v k.ú. Lidečko 

6. SO 103.1 Cyklostezka Lidečko - cyklostezka bude umístěna na pozemcích parc.č . 1033/1, 4169/7, 

692/1, 4103/78, 4103/33, 691/2, 691/1, st.734, 491, 496, 498/1, 4103/91, 498/3, 4103/93, 498/2, 

674/5, 674/3, 675, 673, 668/10, 668/9, 668/8, 668/7,  668/6, 668/5, 606/4, 606/1, 4103/107, 4103/31, 

600/7, 600/6, 600/5, 595/17, 3463, 3459/1, 3700/1, 3700/2, 3698, 3696, 4153/1 v katastrálním území 

Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních situacích v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci           

v měřítku 1:1 000 zpracovaných na podkladu katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí 

ověřené dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno. Délka cyklostezky bude o celkové délce     

2 019 m, povrch cyklostezky bude jako asfaltobetonový. Podélný sklon cyklostezky bude s ohledem 

na stávající terén v hodnotě 0,30 - 15,0 %. Základní šířka cyklostezky bude 2,50 m a 2x 0,5 m 

nezpevněná krajnice. Příčný sklon bude jednostranný 2,50%. 

 

7. SO 103.2 Cyklostezka Lidečko - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích parc.              

č. 3459/1, 3700/1, 3700/2, 4169/7, 3698, 4153/12, 3702/1, 3702/2, 3703/1, 4225, 3703/3, 3714, 

3717/1, 3715, 4200, 3682, 3656/4, 3656/7, 3656/2, 3650, 3640/1, 3640/4, 3648/1, 3643, 3644, 3636, 

st. 857, 3635/1, 3635/2, 3635/3 v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu 

katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby 

vyznačeno. Stavba cyklostezky v km 1,800 – 2,000 a 2,220 – 3,691190 zasahuje do koridoru pro 
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rozšíření silnice I/57. Délka trasy cyklostezky bude o celkové délce 1 671 m, povrch cyklostezky 

bude jako asfaltobetonový. Trasu tvoří přímé úseky a oblouky o poloměrech 25,00 - 250 m. Podélný 

sklon vychází se stávající terénu 0,50 - 9,00 %. Základní šířka cyklostezky bude 2,50 m a 2x 0,5 m 

nezpevněná krajnice. Příčný sklon bude jednostranný 2,50 %.  

 

8. SO 103.3 Krakorcová konstrukce - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích parc.        

č. 4169/7, 491, 4103/33, v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních situacích   

v měřítku 1:1 000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1 000 zpracovaných na podkladu katastrální 

mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno. Úsek 

km 0,282 00 - 0,329 98. Z důvodu stísněných poměrů a velkých výškových rozdílů bude nutno 

komunikaci cyklostezky na části trasy podepřít. Podepření bude řešeno buď pomocí gabionových 

zídek, z větší části pak jako soustava ŽB deskových trámů (prosté nebo spojité nosníky) uložených  

na příčné ŽB úložné prahy, které budou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách, každý práh 

na jedné pilotě. Deskové nosníky budou uloženy á 8-10 m. Příčný řez bude ze strany u komunikace 

zakončen silniční obrubou a na protilehlém konci bude jednostranně uložena římsa s mostním 

zábradlím, pojížděný povrch bude betonový s polymerním hydroizolačním povlakem. 

 

9. SO 104 Místní komunikace v k.ú. Leskovec - cyklostezka bude umístěna na pozemcích parc.         

č. 1241/6, 1241/3, 2491/1, 1241/7 v katastrálním území Leskovec, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích v měřítku 1:500 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu 

katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby 

vyznačeno. Přeložka místní komunikace v obci Leskovec bude v kategorii MO1k 4/4/30 dle ČSN 

736110. Trasa je tvořena přímým úsekem a směrovým obloukem o R = 50 m. Začátek komunikace 

bude napojen na stávající místní komunikaci a konec též. Výškově bude trasa komunikace vedena     

v úrovni stávajícího terénu. Podélný sklon bude navržen od 1,0 % do 5,50 %. Komunikace bude        

v šířce 3,00 m a 2x 0,50 nezpevněná krajnice. Komunikace bude s jednostranným sklonem 3,0%. 

Konstrukce vozovky bude z asfaltobetonu. 

 

10. SO 203.1 Lávka  v k.ú. Lidečko km 0,048 00 - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích 

parc.č. 4169/7, 691/1, 691/2 v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu 

katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby 

vyznačeno. Úsek km 0,030 84 - 0,079 50. Lávka převádí cyklostezku přes koryto toku Senice. 

Z důvodu stísněných průtočných poměrů je niveleta trasy v místě překonávání toku řešena tak, aby 

byla nosná konstrukce lávky min. 0,5 m nad hladinou stoleté vody. Lávka bude dvoupolová, opěry 

jsou železobetonové úhlové plošně založené s gabionovými křídly, přechodová oblast bude vyztužena 

pomocí geomříží. Vnitřní pilíř bude železobetonový s plošným základem. Nosná konstrukce lávky 

bude předpjatý betonový deskový trám bez říms s mostním zábradlím na obou stranách                       

a s pojížděným polymerním hydroizolačním povlakem. Délka lávky bude 48,66 m, rozpětí polí bude 

20+18 m. Uložení nosné konstrukce bude vetknutím do pilíře a uložením pomocí dvojic 

elastomerových ložisek na opěrách. 

 

11. SO 203.2 Lávka v k.ú. Lidečko km 0,540 00 - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích 

parc.č. 4169/7, 498/2,  674/5, 674/3 v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu 

katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby 

vyznačeno. Úsek km 0,513 64 - 0,552 15. Lávka bude dvoupolová, opěry budou železobetonové 

úhlové plošně založené s gabionovými křídly, přechodová oblast bude vyztužena pomocí geomříží. 

Vnitřní pilíř bude železobetonový s plošným základem. Nosná konstrukce lávky bude předpjatý 

betonový deskový trám bez říms s mostním zábradlím na obou stranách a s pojížděným polymerním 

hydroizolačním povlakem. Délka lávky bude 38,51 m, rozpětí polí bude 9+21,6 m. Uložení nosné 

konstrukce bude vetknutím do pilíře a uložením pomocí dvojic elastomerových ložisek na opěrách. 

 

12. SO 203.3 Lávka v k.ú. Lidečko km 0,900 00 - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích 

parc.č. 4169/7, 668/5, 606/4, 606/1 v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu 

katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby 

vyznačeno. Úsek km 0,878 94 - 0,911 74. Lávka bude dvoupolová, opěry budou železobetonové 
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úhlové plošně založené s gabionovými křídly, přechodová oblast bude vyztužena pomocí geomříží. 

Vnitřní pilíř bude železobetonový s plošným základem. Nosná konstrukce lávky bude předpjatý 

betonový deskový trám bez říms s mostním zábradlím na obou stranách a s pojížděným polymerním 

hydroizolačním povlakem. Délka lávky bude 32,8 m, rozpětí polí bude 7+15 m. Uložení nosné 

konstrukce bude vetknutím do pilíře a uložením pomocí dvojic elastomerových ložisek na opěrách. 

 

13. SO 203.4 Lávka v k.ú. Lidečko km 2,207 00 - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích 

parc.č. 4169/7, 3698, 3696 v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno v koordinačních situacích 

v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných na podkladu katastrální 

mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno. Úsek 

km 2,181 26 - 2,222 74. Lávka bude dvoupolová, opěry budou železobetonové úhlové plošně 

založené s gabionovými křídly, přechodová oblast bude vyztužena pomocí geomříží. Vnitřní pilíř 

bude železobetonový s plošným základem. Nosná konstrukce lávky bude předpjatý betonový deskový 

trám bez říms s mostním zábradlím na obou stranách a s pojížděným polymerním hydroizolačním 

povlakem. Délka lávky bude 41,48 m, rozpětí polí bude 14+18 m. Uložení nosné konstrukce bude 

vetknutím do pilíře a uložením pomocí dvojic elastomerových ložisek na opěrách. 

 

14. SO 203.5 Lávka v k.ú. Lidečko km 3,497 00 - krakorcová konstrukce bude umístěna na pozemcích 

parc.č. 4169/7, 857, 3636, 3635/1, 3635/2 v katastrálním území Lidečko, jak je zakresleno                  

v koordinačních situacích v měřítku 1:1000 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1000 zpracovaných 

na podkladu katastrální mapy. Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění 

stavby vyznačeno. Úsek km 3,476 40 - 3,527 20. Lávka bude dvoupolová, opěry budou 

železobetonové úhlové plošně založené s gabionovými křídly, přechodová oblast bude vyztužena 

pomocí geomříží. Vnitřní pilíř bude železobetonový s plošným základem. Nosná konstrukce lávky 

bude předpjatý betonový deskový trám bez říms s mostním zábradlím na obou stranách                       

a s pojížděným polymerním hydroizolačním povlakem. Délka lávky bude 50,8 m, rozpětí polí bude 

20+18 m. Uložení nosné konstrukce bude vetknutím do pilíře a uložením pomocí dvojic 

elastomerových ložisek na opěrách. 

 

15.  SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu 02 - na pozemcích parc. č. 3463 (lesní pozemek), 3459/1 

(lesní pozemek) v katastrálním území Lidečko, dle projektové dokumentace zpracované 

zodpovědným projektantem Pavlem Müllerem, DIS., ČKAIT 0701438, č. zakázky A 087/19 z data 

IV/2020 dle koordinační situace C díl 3 č. přílohy C.3.3 (dále jen „stavba“), a to v rozsahu: úseku   

od km 1,200  po km 1,9 v délce 700 m. Uložení chrániček bude do hloubky cca 0,2 m pod pláň 

navržené konstrukční vrstvy pro komunikaci. Jednotlivé chráničky budou zaslepeny originální 

záslepkou, tak aby do trubek nezatékala voda či jiné nečistoty, které by znemožnily případné použití. 

 

16. SO 402 Přeložka sloupu vrchního vedení 02 - přeložka sloupu 02 bude umístěna na pozemku 

parc.č. 1241/3 v katastrálním území Leskovec, jak je zakresleno v koordinačních situacích v měřítku 

1:500 a majetkoprávní situaci v měřítku 1:1 000 zpracovaných na podkladu katastrální mapy. 

Grafické přílohy jsou součástí ověřené dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno. Jedná          

se o stranovou přeložku stávající sloupu 02 vrchního vedení u místní komunikace v Leskovci. Vedení 

není nyní v provozu.  

 

17. SO 403 Přeložka sloupu vrchního vedení NN - na pozemcích, parc. č. 540/1 (ostatní plocha),          

v katastrálním území Valašská Příkazy, dle projektové dokumentace zpracované zodpovědným 

projektantem Pavlem Müllerem, DIS. ČKAIT 0701438, č. zakázky A 087/19 z data IV/2020 dle 

koordinační situace C díl 1 č. přílohy C.3.1. (dále jen „stavba“), a to v rozsahu: Přeložky o stranou 

umístění sloupu ČEZ NN vrchního vedení u cyklostezky v délce 2,5 m. 

 

18. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový 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 plánu bude uveden zhotovitel a termíny 

provádění. 

19. Správcům vodních toků bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení prací, 

správci budou přizváni k předání staveniště, k vytýčení stavby v terénu a ke kontrolním dnům          

na stavbě. Zápisem do stavebního deníku budou písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity      

v prostoru do 10 m od břehové hrany vodního toku. 



Č.j.  MUVS-S 15312/2020/OÚPSŘD-280.13/Li str. 7 MUVS 121957/2020 

 
20. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě,            

na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo 

dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. 

21. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou 

na staveništi uložen. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení prací řádně upraveny                  

a protokolárně předány. 

22. Provoz cyklostezky se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným podnikem Povodí 

Moravy, s. p.  

23. Správci vodních toků budou přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním 

kolaudačního souhlasu, kde jim bude předáno zaměření skutečného provedení stavby ve vhodném 

měřítku (v systému Bpv. s navázáním na JTSK), odsouhlasený provozní řád cyklostezky a doklad      

o požadované únosnosti cyklostezky. 

24. V případě údržby vodního toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou vodního toku 

může být provoz na cyklostezce (v daných úsecích) podnikem Povodí Moravy, s. p. na potřebnou 

dobu bez náhrady omezen nebo přerušen. 

25. Stavebník ke kolaudaci odboru životního prostředí MěÚ Vsetín předloží kompletní evidenci všech 

vzniklých odpadů (od všech firem, které se na stavbě podílely) a doklady o předání odpadů oprávněné 

organizaci, popř. likvidaci odpadů nebo jejich využití.  

26. Se zástupci Místní organizace Českého rybářského svazu Vsetín bude zkonzultován vhodný termín    

a postup záchranného odlovu rybí obsádky na základě požadavků ČRS. Minimálně 14 dnů před 

zahájením prací v korytě bude tato skutečnost písemně oznámena Českému rybářskému svazu, z.s., 

Místní organizaci Vsetín, Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky. 

V úseku, kde budou probíhat stavební práce, bude proveden záchranný odlov a transfer ryb                

a ostatních živočichů z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vsetín. 

Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli výše uvedené 

investiční akce jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Vsetín.  

27. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov        

a transfer ryb.  

28. Pracovní mechanizmy pracující ve vodním toku a jeho blízkosti musí mít ekologické náplně a nesmí 

z nich unikat ropné produkty.  

29. Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost 

havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných 

znečišťujících látek).  

30. V případě, že by i přes všechna opatření došlo k úniku nebezpečných látek do vodního toku, bude 

připravena norná stěna k zneškodnění havárie. 

31. Z důvodu ochrany vodních živočichů před zákalem bude pro omezení zákalu vody vytvořen obtok 

nebo zemní hrázky, které svedou čistou vodu v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku. 

Pokud nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod 

upravovaným úsekem, budou stavební práce v korytě vodního toku trvající déle než 5 dní na 2 dny 

zastaveny, aby došlo k pročištění vodního toku a nedocházelo tak k zabahnění žaber ryb a následně   

k jejich úhynu. 

32. Při realizaci výše uvedeného záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků 

určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona, a to zejména provádět práce tak, aby 

na pozemcích a okolních lesních porostech nedocházelo ke škodám. 

33. Po vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby je nutné požádat zdejší orgán státní správy lesů o vydání 

rozhodnutí o dočasném odnětí části výše citovaných pozemků určených k plnění lesa parcely           

č. 3463, 3459/1, 3700/1, 3700/2 a 3656/4 v katastrálním území Lidečko na dobu výstavby a následně 

o omezení těchto pozemků pro provoz cyklostezky. Žádost doložit příslušnými přílohami dle 

ustanovení § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení                         

a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

34. S případným odlesněním započít až po nabytí právní moci rozhodnutí o přípustnosti stavby. 

35. Při realizaci stavby nesmí být znečišťovány přilehlé pozemní komunikace, zejména silnice III. třídy. 

36. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. 

37. Po dokončení stavebních prací musí být komunikace a jejich bezprostřední okolí uvedeny  

do původního stavu. 

38. V rámci využití plochy DS 301 a 325 v k. ú. Horní Lideč bude zachována funkčnost zbývajících 

provedených investic do půdy (meliorace). 
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39. V rámci využití plochy DS 331 v k. ú. Lidečko bude zachována funkčnost zbývajících provedených 

investic do půdy (meliorace).  

40. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

41. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo jinak ohrozit provoz dráhy. 

42. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 

případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 

dráhy. 

43. Před zahájením užívání stavby budou předloženy protokoly o analýze vzorků pitné vody, 

odebraných z řešených přeložek vodovodů v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 

vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu     

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) 

držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem 

autorizace. 

44. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk    

s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

45. Tři týdny před zahájením stavby zaslat předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby a schválený 

návrh dopravního opatření na dotčené komunikaci I/57 na Regionální středisko vojenské dopravy 

Olomouc. 

46. Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu, k znečistění     

ev. poškození silnice I/57, které by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti anebo ohrozit bezpečnost 

silničního provozu. 

47. Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo            

ke škodám na majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

48. Výkopové práce je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k porušení konstrukčních vrstev vozovky 

(pažením, omezením provozu v blízkosti výkopu apod.) 

49. Dojde-li k narušení krytu silnice I/57 při provádění prací, bude ze strany investora akce provedena 

oprava vdaném úseku silnice I/57; postup a rozsah opravy bude projednán a odsouhlasen před její 

realizací majetkovým správcem. 

50. Při realizaci stavby budou využity stávající sjezdy ze silnice I. třídy. 

51. Hranice odnímaného pozemku zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému 

záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). 

52. Pozemky parc. č. 83/4, 83/5, 1610, 1624, 1625, 1662/1, 1662/2, 1664/1, 1666, 1668, 1669, 1671, 

1672, 1676, 1677, 2300/1 v katastrálním území Horní Lideč, parc. č. 496, 498/1, 498/2, 606/4, 668/5, 

668/6, 668/7, 668/8, 668/9, 668/10, 673, 674/3, 674/5, 675, 691/1, 3635/1, 3635/2, 3636, 3640/1, 

3640/4, 3643, 3644, 3648/1, 3650, 3714, 3715, 3717/1, 4103/91, 4103/93 v katastrálním území 

Lidečko, parc. č. 588 v katastrálním území Valašské Příkazy můžou být využity výhradně pro účel 

„II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára -Váh“ tj. vybudování cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, 

Horní Lideč a Lidečko, jiné funkční využití není přípustné. 

53. Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr se, v souvislosti s ust. § 11a odst. 1 písm. b) 

zákona, nestanovuje povinnost platby odvodů. Dle sdělení Obce Horní Lideč, Lidečko a Valašské 

Příkazy (viz. předložené podklady k žádosti o odnětí půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr), bude 

cyklostezka v těchto katastrálních území zařazena do kategorie místní komunikace IV. třídy. Dle 

závazného stanoviska orgánu územního plánování č. j. KUZL 63624/2018 ze dne 10. 9. 2018,           

je záměr s ohledem na jeho charakter přípustný ve schválených plochách v jednotlivých                  

ÚP dotčených obcí. 

54. V zájmovém území bude z plochy trvalého záboru provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy. 

Návrh hloubky skrývky a rozsah ploch, na kterých bude skrývka provedena, vychází z pedologického 

posouzení mocnosti kulturních vrstev půdy. Mocnost humusového horizontu dosahuje hloubky          

5 - 20 cm a v této mocnosti je navrženo sejmutí ornice. Z plochy trvalého záboru bude celkem skryto 

2 317 m3 ornice. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona, je žadatel povinen na vlastní náklady 

zajistit hospodárné využití této ornice. Část skryté ornice v množství cca 1 170 m3, bude využita pro 

ozelenění násypových těles (mocnost 10 cm), zbytek ornice v množství cca 1 150 m3, bude po dohodě 

se společností AGROFYTO spol. s.r.o. využit k zlepšení půdních poměrů půd v půdním bloku 

3201/41 v k. ú. Horní Lideč (rozprostření v mocnosti 10 cm). Rozprostření ornice bude předem 

projednáno a přizpůsobeno požadavkům vlastníka, uživatele půdního bloku. Pokud nebude možné 
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ornici ihned použít, musí být zřízena mezideponie, která bude zabezpečena proti zcizení a udržována 

v bezplevelném stavu. Navrhované pozemky pro mezideponii - pozemek p. č. 2300/1, 1847/23          

v k. ú. Horní Lideč, p. č. 591, 588 v k. ú. Valašské Příkazy a p. č. 3696 v k. ú. Lidečko. 

55. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemin povede investor průkaznou evidenci, 

která bude orgánu ochrany ZPF předložena v případě provádění kontroly hospodaření s ornicí. 

Jakékoliv změny ve využití skryté ornice budou projednány s orgánem ochrany ZPF krajského úřadu. 

56. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí žadatel, dle 

konkrétních požadavků vlastníků (nájemců) na vlastní náklad přístup na tyto pozemky a možnost 

hospodaření. 

57. Dojde-li vlivem realizace záměru k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských 

pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná opatření. 

58. Platnost souhlasu bude totožný s platností tohoto rozhodnutí a současně se prodlouží platnost 

souhlasu podle zvláštních předpisů (viz § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.). 

59. Pozemky stavby v blízkosti vodního toku nebudou navyšovány, niveleta bude osazena v úrovni 

stávajícího terénu s minimálním výškovým rozdílem. 

60. Do aktivní zóny nebudou umisťovány žádné nadzemní objekty či stavby nesouvisející bezprostředně 

s konstrukcí a provozem cyklostezky. 

61. Stavebník zajistí v rámci běžné údržby odstraňování překážek na cyklostezce (větve, naplavený 

materiál) a odpovídá za její stav z hlediska bezpečnosti pojezdu cyklistů. 

62. Fáze výstavby, které stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních  prohlídek 

stavby: po dokončení stavby. 

63. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

64. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (osoba 

 oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle 

 zvláštních právních předpisů), který bude stavbu provádět. 

65. Stavba bude dokončena do 31.10.2023. 

66. Vymezení rozsahu staveniště: staveniště bude situováno na pozemcích dotčených předmětnou 

stavbou. 

67. Stavbu cyklostezky lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.  

 

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona, kteří jsou účastníky řízení podle      

§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha, 

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00  Brno, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem, 

Jiří Janošík, nar. 29.10.1970, Valašské Příkazy 26, 756 12  Valašské Příkazy, 

Jana Janošíková, nar. 20.06.1970, Valašské Příkazy 26, 756 12  Valašské Příkazy, 

Jan Fojtů, nar. 16.02.1990, Horní Lideč 4, 756 12  Horní Lideč, 

Ing. Josef Švach, nar. 21.06.1958, Nedašov 350, 763 32  Nedašov, 

Zdeněk Chovanec, nar. 07.06.1969, Horní Lideč 249, 756 12  Horní Lideč, 

Richard Kadleček, nar. 17.05.1961, Střelná 4, 756 12  Střelná, 

Václav Kadleček, nar. 26.05.1976, Střelná 4, 756 12  Střelná, 

Bc. Veronika Barcuchová, Dis., nar. 14.05.1990, Horní Lideč 278, 756 12  Horní Lideč, 

Gustav Liška, nar. 27.02.1978, Michala Urbánka 441, 755 01  Vsetín, 

Ladislav Vaculka, nar. 10.05.1958, Horní Lideč 6, 756 12  Horní Lideč, 

Ladislav Chovanec, nar. 19.05.1953, Horní Lideč 106, 756 12  Horní Lideč, 

dědicové po zemřelém Zdeňku Chovancovi, nar. 07.06.1969, posledně bytem Horní Lideč 249,  

756 12  Horní Lideč  

Ladislav Brhel, nar. 15.07.1960, Horní Lideč 289, 756 12  Horní Lideč, 

Jaroslav Důbrava, nar. 17.04.1969, Horní Lideč 74, 756 12  Horní Lideč, 

AGROFYTO, spol. s r. o., IČO 61945978, Lidečko 486, 756 12  Lidečko, 

Obec Lidečko, IČO 00304042, Lidečko 467, 756 12  Lidečko, 

Hana Šnajdárková, nar. 05.08.1969, Jiráskova 1817, 755 01  Vsetín, 

Ing. Antonín Žídek, nar. 25.06.1972, Múdrá 446, 696 02  Ratíškovice, 

Petr Žídek, nar. 02.07.1966, Lidečko 151, 756 12  Lidečko, 

Anastazie Žídková, nar. 03.04.1941, Lidečko 151, 756 12  Lidečko, 
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Petr Filgas, nar. 17.05.1967, Na Výšině 427, 755 01  Vsetín, 

Tomáš Číž, nar. 04.11.1995, Lidečko 78, 756 12  Lidečko, 

Marie Kocůnová, nar. 27.01.1962, Okružní 459, 755 01  Vsetín, 

Josef Mrazík, nar. 03.07.1954, Lidečko 79, 756 12  Lidečko, 

Vlasta Dorničáková, nar. 21.12.1970, Lidečko 60, 756 12  Lidečko, 

Marie Černínová, nar. 07.04.1950, Mládí 1560, 755 01  Vsetín, 

Jaroslav Kovář, nar. 30.01.1963, Lužná 192, 756 11  Lužná, 

Luděk Mišun, nar. 16.08.1966, Lužná 101, 756 11  Lužná, 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO 47674652, Jasenická 1106, 755 01  Vsetín, 

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové, 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha, 

JEDNOTA,  spotřební družstvo ve Vsetíně, IČO 00032441, Smetanova 1110, 755 01  Vsetín, 

Vladimír Mana, nar. 09.12.1956, Zdeňka Fibicha 1209, 757 01  Valašské Meziříčí, 

Zdenka Psotová, nar. 05.05.1959, Lidečko 216, 756 12  Lidečko, 

MUDr. Vlasta Johnová, nar. 14.03.1953, Leskovec 144, 756 11  Leskovec, 

Luděk Hromada, nar. 14.04.1971, Leskovec 69, 756 11  Leskovec, 

Obec Leskovec, IČO 00303984, Leskovec 67, 756 11  Leskovec, 

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00  Praha, 

Jiří Kurtin, nar. 26.08.1973, Horní Lideč 354, 756 12  Horní Lideč, 

Kateřina Kurtinová, nar. 19.03.1977, Horní Lideč 354, 756 12  Horní Lideč, 

Obec Valašské Příkazy, IČO 00304395, Valašské Příkazy 1, 756 12  Valašské Příkazy, 

Obec Horní Lideč, IČO 00303780, Horní Lideč 292, 756 12  Horní Lideč, 

Obec Poteč, IČO 00568694, Poteč 12, 766 01  Poteč, 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice, 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha, 

ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha, 

Zlínský kraj, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 760 01  Zlín, 

 

 

Odůvodnění 

 

Speciální stavební úřad obdržel dne 25.05.2020 žádost o vydání společného povolení, kterou podal 

stavebník. 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti vyzval stavební úřad dne 

19.06.2020 stavebníka k jejímu doplnění a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 27.11.2020. 

 

U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní 

souboru staveb. Speciální stavební úřad je příslušný k vydání povolení hlavní stavby. 

Speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne 03.12.2020 zahájení společného řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům a v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona 

upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost 

poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů       

od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude 

přihlédnuto. Dále účastníky řízení upozornil, že ve svých námitkách mají uvést skutečnosti, které 

zakládají jejich postavení jako účastníků řízení, důvody podání námitek. Rovněž upozornil účastníky 

řízení, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží, že osoba, která je účastníkem řízení podle 94k písm. c) až e) stavebního 

zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru dokumentaci, způsobu provádění            

a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno 

jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě; obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů 

obce a zájmů občanů obce Upozornil účastníky řízení, že k námitkám, které nesplňují uvedené 

požadavky, se nepřihlíží. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad 

v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona a podle § 144 správního řádu o zahájení řízení 

uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce: 
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Městského úřadu Vsetín                       vyvěšena dne:   04.12.2020            sejmuta dne: 21.12.2020 

Obecního úřadu Valašské Příkazy        vyvěšena dne:   04.12.2020            sejmuta dne: 20.12.2020 

Obecní úřad Horní Lideč                      vyvěšena dne:   08.12.2020            sejmuta dne: 28.12.2020 

Obecní úřad Lidečko                            vyvěšena dne:   04.12.2020            sejmuta dne: 21.12.2020 

Obecní úřad Leskovec                          vyvěšena dne:   11.12.2020            sejmuta dne: 27.12.2020 

Obecní úřad Poteč                                vyvěšena dne:   04.12.2020            sejmuta dne: 19.12.2020 

 

Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o vydání společného povolení dle § 94o stavebního zákona. 

I. Speciální stavební úřad podle § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda stavební záměr 

je v souladu: 

 

1. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Speciální stavební úřad zjistil, že žádost o společné povolení ze dne 25.05.2020 byla podána                   

na předepsaném formuláři a obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,          

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Speciální stavební úřad si ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí doklady prokazující 

vlastnické právo k pozemku a stavbě dne 02.12.2020.  

 

Stavebník k žádosti připojil: 

- souhlas vlastníka pozemku/stavby parc.č. 83/4, 83/5, 1610, 1624, 1625, 1662/1, 1662/2, 1663/1, 1663/7, 

1664/1, 1666, 1668, 1669, 1671, 1672, 1676, 1677, 2294/25, 2294/34, 2294/41, 2300/1 v katastrálním 

území Horní Lideč, parc. č. 1241/3, 1241/6, 1241/7, 2491/1 v katastrálním území Leskovec, st. p. 734, 

857, parc. č. 491, 496, 498/1, 498/2, 498/3, 595/17, 600/5, 600/6, 600/7, 606/1, 606/4, 668/5, 668/6, 

668/7, 668/8, 668/9, 668/10, 673, 674/3, 674/5, 675, 691/1, 691/2, 692/1, 1033/1, 3459/1, 3463, 3635/1, 

3635/2, 3635/3, 3636, 3640/1, 3640/4, 3643, 3644, 3648/1, 3650, 3656/2, 3656/4, 3656/7, 3682, 3696, 

3698, 3700/1, 3700/2, 3702/1, 3702/2, 3703/1, 3703/3, 3714, 3715, 3717/1, 4103/31, 4103/33, 4103/78, 

4103/91, 4103/93, 4103/107, 4153/1, 4153/12, 4169/7, 4200, 4225 v katastrálním území Lidečko, parc.   

č. 74, 540/1, 540/4, 542/1, 542/2, 543/31, 543/32, 543/34, 543/35, 543/38, 543/43, 543/46, 543/59, 

543/60, 544, 552/1, 552/2, 554/1, 554/2, 554/3, 554/8, 588, 591 v katastrálním území Valašské Příkazy, 

který byl vyznačen na situačním výkresu dokumentace.   

- souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,  

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo    

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

- smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury  

- dokumentaci pro vydání společného povolení 

- návrh plánu kontrolních prohlídek 

 

Záměr a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými: 

- vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

a to s: § 9, § 10, § 15, § 17, § 20, § 23, § 24, § 24e. 

- vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, a to s § 2 a 4  a přílohy č. 2. 

-  vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to s: § 6, 7 odst. 1 a 2, 8, 9, 10, 15, 

32. 

-  vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a to s: § 16, 21, 22, 

24, 25, 34.   

 

Speciální stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umísťovaných staveb nad rozsah 

pozemků parc. č. 83/4, 83/5, 1610, 1624, 1625, 1662/1, 1662/2, 1663/1, 1663/7, 1664/1, 1666, 1668, 

1669, 1671, 1672, 1676, 1677, 2294/25, 2294/34, 2294/41, 2300/1 v katastrálním území Horní Lideč, 

parc. č. 1241/3, 1241/6, 1241/7, 2491/1 v katastrálním území Leskovec, st. p. 734, 857, parc. č. 491, 496, 

498/1, 498/2, 498/3, 595/17, 600/5, 600/6, 600/7, 606/1, 606/4, 668/5, 668/6, 668/7, 668/8, 668/9, 668/10, 

673, 674/3, 674/5, 675, 691/1, 691/2, 692/1, 1033/1, 3459/1, 3463, 3635/1, 3635/2, 3635/3, 3636, 3640/1, 
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3640/4, 3643, 3644, 3648/1, 3650, 3656/2, 3656/4, 3656/7, 3682, 3696, 3698, 3700/1, 3700/2, 3702/1, 

3702/2, 3703/1, 3703/3, 3714, 3715, 3717/1, 4103/31, 4103/33, 4103/78, 4103/91, 4103/93, 4103/107, 

4153/1, 4153/12, 4169/7, 4200, 4225 v katastrálním území Lidečko, parc. č. 74, 540/1, 540/4, 542/1, 

542/2, 543/31, 543/32, 543/34, 543/35, 543/38, 543/43, 543/46, 543/59, 543/60, 544, 552/1, 552/2, 554/1, 

554/2, 554/3, 554/8, 588, 591 v katastrálním území Valašské Příkazy neboť jak z vyjádření a stanovisek 

dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a vlastního posouzení 

stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku. 

 

Soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování  

 

Na záměr bylo vydáno podle § 96b stavebního zákona souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu 

Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako úřadu územního plánování, které    

je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 18.11.2020, č.j.: MUVS-S 9486/2020 

OŽP/VII/348-330.2 53112/2019 OŽP a sdělení ze dne 21.03.2019 č.j.: MUVS 14999/2019/OÚPSŘD-

326.1/Nov, souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Valašské Klobouky, odboru životního 

prostředí, které je součástí koordinované závazné stanovisko Zn.: MUVK/6919/2020 ze dne 05.08.2020, 

Městského úřadu Valašské Klobouky, stavebního odboru, oddělení územního plánování, jako úřadu 

územního plánování, vyjádření ze dne 25.2.2019 spis. zn.: ÚPN 3446/2019 čj.: MUVK/3654/2019           

a souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování                  

a stavebního řádu, jako orgánu územního plánování, závazné stanovisko, které je součástí 

koordinovaného závazného stanoviska č.j.: KUZL 29830/2020 ze dne 19.05.2020.  

 

2. s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

Ke stavbě je zajištěn příjezd po stávajících komunikacích. Stávající technická infrastruktura je dostatečná 

a není potřeba jiného vybavení k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním předpisem.  

 

Stanoviska k záměru sdělili: 

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, 

souhrnné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení zn.: 18003/2020-SŽDC-OŘ 

OLC-OPS/HuR ze dne 08.09.2020. 

- Správa železnic, státní organizace, Správa elektrotechniky a energetiky – OŘ Olomouc, 

podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech kabelů a zařízení SEE sp.zn./č.j.: SEE-743-

2020 ze dne 24.08.2020. 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, stanovisko pro účely územního a stavebního 

řízení zn.: 1108764154 ze dne 04.05.2020. 

- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření provozovatele distribuční soustavy zn.: 8120069904                   

ze dne 30.04.2019. 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko pro 

povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) – 1. úsek zn.: 5002133412 ze dne 11.05.2020. 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko pro 

povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) – 2. úsek zn.: 5002133415 ze dne 11.05.2020. 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko pro 

povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) – 3. úsek zn.: 5002146043 ze dne 27.05.2020. 

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, vyjádření pro stavební 

povolení a územní řízení sloučené č.j.: 3028/2020 ze dne 27.11.2020. 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, vyjádření o existenci sítě 

elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací pro 

společné územní a stavební řízení č.j.: 615889/20 ze dne 27.04.2020. 

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření k žádosti       

o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy zn.: L4570-

27013082 ze dne 06.05.2020. 

- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, souhrnné stanovisko k existenci 

komunikačního vedení a zařízení ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení č.j.: 1202007690 

ze dne 06.05.2020. 

- ČD – Telematika a.s., souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení             

ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení č.j.: 1202013816 ze dne 03.08.2020. 



Č.j.  MUVS-S 15312/2020/OÚPSŘD-280.13/Li str. 13 MUVS 121957/2020 

 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, vyjádření zn.: PM-26305/2020/5203/Vrab       

ze dne 31.07.2020. 

- Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, 

vyjádření pro sloučené územní a stavební řízení sp. zn.: 312.4/He ze dne 26.05.2020.  

- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 

vyjádření správce toků č.j.: LCR957/002798/2020, sp.zn.: LCR0021061/2020 ze dne 25.05.2020. 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy, Jiráskova 

35, 757 01 Valašské Meziříčí, vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby 

zn.: ŘSZKVM/03685/20 ze dne 23.07.2020. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, Vyjádření k projektové 

dokumentaci pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení                     

Zn.: SZ/111/53200/2020/Po ze dne 27.07.2020. 

- Obec Lužná, Lužná 230, 756 11 Valašská Polanka, vyjádření č.j.: 121/2020 ze dne 13.05.2020. 

- Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín, vyjádření k projektové dokumentaci č.j.: 205/2020                 

ze dne 05.05.2020. 

- Obec Horní Lideč, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč, vyjádření k zaslané PD zn.: 834/2020 

ze dne 28. 04. 2020. 

- Obec Valašské Příkazy, Valašské Příkazy 1, 756 12 Valašské Příkazy, vyjádření k zaslané PD  

čj.: OVPR 121/2020 ze dne 23.04.2020. 

- Obec Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, vyjádření obce Lidečko č.j.: LI 743/2020               

ze dne 25.08.2020. 

- Obec Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, Souhlas s vynětím pozemku z PUPFL                       

ze dne 16.07.2020. 

- Obec Leskovec, Leskovec 67, 756 11 Valašská Polanka, stanovisko ke stavbě č.j.: OÚ 110/2020 

– dopr. ze dne 24.04.2020. 

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 – Žižkov, vyjádření k záměru stavby zn.: SPU 435251/2018/525103/Mudr                           

ze dne 16.10.2018. 

- ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, vyjádření k existenci sítí sp.zn.: 10534/20             

ze dne 21.08.2020. 

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření k existenci sítí zn.: 

200/BRN/967/19/14730/17.09.2019/Za ze dne 24.09.2019. 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, vyjádření o existenci sítě 

elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací – 

informace o poloze sítě č.j.: 746910/19 ze dne 11.09.2019. 

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, vyjádření k existenci 

podzemních sítí zn.: UPTS/OS/253661/2020 ze dne 21.08.2020. 

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření o existenci 

zařízení distribuční soustavy a podmínkách práce v jeho blízkosti zn.: H18502-26006591            

ze dne 19.09.2019. 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, vyjádření 

k existenci sítí – 1. úsek zn.: 5001998645 ze dne 16.09.2019. 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, vyjádření 

k existenci sítí – 2. úsek zn.: 5001998649 ze dne 16. 9. 2019. 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, vyjádření 

k existenci sítí – 3. úsek zn.: 5001998653 ze dne 16.09.2019. 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 

779 00 Olomouc, vyjádření k inženýrským sítím zn.: 24257/2019-SŽDC-OŘ OLC-OPS/HuR    

ze dne 14.10.2019. 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření k existenci sítí – 1. 

úsek zn.: E35588/20 ze dne 21.08.2020. 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření k existenci sítí – 2. 

úsek zn.: E35587/20 ze dne 21.08.2020. 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření k existenci sítí – 3. 

úsek zn.: E35586/20 ze dne 21.08.2020. 

- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření k existenci sítí 

zn.: MW9910156448202491 ze dne 24.08.2020. 
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- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí – 1. úsek zn.: 

0101374703 ze dne 04.09.2020. 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí – 2. úsek zn.: 

0101375723 ze dne 07.09.2020. 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí – 3. úsek zn.: 

0101374790 ze dne 04.09.2020. 

- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 

160 01 Praha 6, vyjádření pro přípravu projektové dokumentace sp.zn.: 103962/2020-1150-OÚZ-

BR, MO 251437/2020-1150 ze dne 01.09.2020. 

- Obec Horní Lideč, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč, vyjádření k existenci sítí zn.: 1932/2019 

ze dne 17.09.2019. 

- Obec Leskovec, Leskovec 67, 756 11 Valašská Polanka, vyjádření k technické infrastruktuře – 

existence sítí č.j.: OÚ 254/2019 dopr. ze dne 11.09.2019. 

- Obec Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, vyjádření k existenci sítí ve správě obce Lidečko 

č.j.: LI 744/2020 ze dne 25.08.2020. 

- Obec Lužná, Lužná 230, 756 11 Valašská Polanka, vyjádření k technické infrastruktuře                   

č.j.: 222/2019 ze dne 16.07.2019. 

- Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky, vyjádření k technické infrastruktuře             

zn.: 28/2019 ze dne 30.10.2019. 

- Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín, vyjádření k existenci sítí č.j.: 414/2019 ze dne 27.09.2019. 

- Obec Valašské Příkazy, Valašské Příkazy 1, 756 12 Valašské Příkazy, vyjádření k existenci sítí 

č.j.: OVPR 266/2019 ze dne 13.09.2019. 

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, vyjádření k existenci sítí – 1. 

úsek č.j.: 2246/2020 ze dne 25.08.2020. 

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, vyjádření k existenci sítí – 2. 

úsek č.j.: 2247/2020 ze dne 25.08.2020. 

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, vyjádření k existenci sítí – 3. 

úsek č.j.: 2245/2020 ze dne 24.08.2020. 

- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, souhrnné stanovisko k existenci 

komunikačního vedení a zařízení – 1. úsek č.j.: 1201805272 ze dne 22.03.2018, prodlouženo             

dne 12.09.2019. 

- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, souhrnné stanovisko k existenci 

komunikačního vedení a zařízení – 2. úsek č.j.: 1201805271 ze dne 22.03.2018, prodlouženo          

dne 12.09.2019. 

- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, souhrnné stanovisko k existenci 

komunikačního vedení a zařízení – 3. úsek č.j.: 1201805268 ze dne 22.03.2018, prodlouženo       

dne 12.09.2019. 

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření k projektové dokumentaci               

Zn.: 019/BRN/89/19/14730/15.01.2019/Za ze dne 28.01.2019. 

Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokladové části dokumentace pro 

vydání společného povolení. 

Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Záměr je v souladu 

s požadavky vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich souhlas s umístěním záměru 

v ochranném pásmu. 

 

3. s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě                   

s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, odbor územního plánování, stavebního řádu        

a dopravy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, Koordinované závazné stanovisko sp. zn. MUVS-S 

9486/2020 OŽP/VII/348-330.2, č.j.: MUVS 112161/2020 OŽP ze dne 18. 11. 2020. 

- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, 

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, rozhodnutí o povolení připojení 

komunikace č.j.: MUVK/14697/2020 ze dne 28. 08. 2020. 

- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko 

Zn.: MUVK/6919/2020 ze dne 05. 08. 2020. 
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- Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, výzva sp. zn.: 

MUVS-S 22739/2020 OŽP-221/Ha, č.j.: MUVS 91791/2020 ze dne 24.08.2020.  

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21,   

761 90 Zlín, Koordinované závazné stanovisko č.j.: KUZL 28252/2020 ze dne 27.05.2020.  

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závazné stanovisko – 

souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j.: KUZL 29514/2019 ze dne 25.06. 2019. 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství, vyjádření č.j.: KUZL 28256/2020 ze dne 27.05.2020. 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství, Závazné stanovisko – souhlas s umístěním a prováděním stavby v ochranném 

pásmu silnice I/57 č.j.: KUZL 48071/2019 ze dne 31.07.2019.  

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství, rozhodnutí o povolení připojení místní komunikace č.j.: KUZL 48064/2019           

ze dne 11. 09. 2019. 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Závazné stanovisko 

orgánu územního plánování č.j.: KUZL 29830/2020 ze dne 19. 05. 2020. 

- Obecní úřad Horní Lideč, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč, rozhodnutí o povolení kácení 

dřevin č.j.: 1498/2020 ze dne 07.08.2020. 

- Obecní úřad Valašské Příkazy, Valašské Příkazy 1, 756 12 Valašské Příkazy, rozhodnutí              

o povolení připojení na místní komunikaci č.j.: OVPR 349/2018 ze dne 16. 01. 2019. 

- Obecní úřad Valašské Příkazy, Valašské Příkazy 1, 756 12 Valašské Příkazy, rozhodnutí              

o povolení kácení dřevin č.j.: 181/2020 ze dne 24.08.2020. 

- Obecní úřad Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, rozhodnutí o povolení kácení dřevin         

č.j.:    LI 529/2020 ze dne 02.07.2020. 

- Obecní úřad Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, rozhodnutí o povolení připojení na místní 

komunikaci č.j.: LI 838/2020 ze dne 25.09.2020. 

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie, J. A. Bati 5637,       

760 01 Zlín, vyjádření č.j.: KRPZ-138925-10/ČJ-2018-1500DP ze dne 04.05.2020. 

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek 

dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, stanovisko č.j.: KRPZ-39786-1/ČJ-2020-

151506 ze dne 11.05.2020. 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Železničního vojska 1347,     

757 01 Valašské Meziříčí, Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany č.j.: 

HSZL-2122-2/VS-2020 ze dne 06.05.2020. 

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600,           

760 01 Zlín, Závazné stanovisko č.j.: KHSZL 22283/2020 ze dne 16.09.2020. 

- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 

160 01 Praha 6, Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení sp.zn.: 101832/2020-1150-

OÚZ-BR, MO 190240/2020-1150 ze dne 29.06.2020. 

- Drážní úřad, Sekce stavební – územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, Závazné 

stanovisko pro účely umístění a povolení stavby sp.zn.: MO-SOO1244/18-4/Dj,  č.j.: DUCR-

372/19/Dj ze dne 03.01.2019. 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Olomouc, sdělení č.j.: MO-SOO0596/20-2/Dj, 

DUCR-23050/20/Dj ze dne 28.04.2020. 

- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 

Olomouc, vyjádření k projektové dokumentaci č.j.: MO 123930/2020-5512OL                            

ze dne 29.04.2020. 

 

Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené 

orgány. Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již 

nevyžadovaly úpravu záměru, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

II. Speciální stavební úřad podle § 94o odst. 2 a 3 stavebního zákona ověřil, že:  

a)  Stavebník k žádosti připojil dokumentaci pro vydání společného povolení v šesti vyhotoveních. 

Předložená dokumentace pro vydání společného povolení je zpracována společností Dopravně inženýrská 

kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava Pavlem Müllerem, DiS., ČKAIT: 0701438, autorizovaným inženýrem pro mostní stavby        
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Ing. Janem Felgrem, ČKAIT: 0600437, a autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Milošem 

Buriancem, ČKAIT: 0600437, datum 04/2020, číslo zakázky A087/19. Předložená dokumentace pro 

vydání společného povolení je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky      

na výstavbu. 

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona, který 

stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou 

vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního 

předpisu a dle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost   

a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. 

Dokumentace pro vydání společného povolení byla zpracována v souladu s přílohou č. 11 k vyhlášce      

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace obsahuje části          

A až D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu 

stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby         

na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu    

na životní prostředí a době trvání stavby. K dokumentaci byla přiložena dokladová část. 

 

b)  Ke stavbě je zajištěn příjezd po stávajících komunikacích.  Stávající technická infrastruktura       

je dostatečná a není potřeba jiného vybavení k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním 

předpisem. 

 

c)  Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a zjistil z předložené  

dokumentace pro vydání společného povolení, ze závazných stanovisek dotčených orgánů, z vyjádření 

vlastníků veřejné infrastruktury, že  užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných zájmů chráněných 

zvláštními právními předpisy.  

 

III.  Označení účastníků společného územního a stavebního řízení dle stavebního zákona, § 94k 

- písm. a) stavebník - Sdružení obcí Hornolidečska, IČO 62334743, Horní Lideč 292, 756 12   

- písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  - Obec Valašské Příkazy, 

Obec Horní Lideč, Obec Lidečko, Obec Leskovec            

- písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a ten, kdo       

má ke stavbě jiné věcné právo - ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., Správa železnic, státní organizace, ČD - Telematika a.s., 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 

-  písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a ten, kdo   

má jiné věcné právo k tomuto pozemku – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Moravy, s.p., Jiří 

Janošík, Valašské Příkazy č.p. 26, 756 12  Horní Lideč, Jana Janošíková, Valašské Příkazy      

č.p. 26, 756 12  Horní Lideč, Jan Fojtů, Horní Lideč č.p. 4, 756 12  Horní Lideč, Ing. Josef Švach, 

Nedašov č.p. 350, 763 32  Nedašov, Richard Kadleček, Střelná č.p. 4, 756 12  Horní Lideč, 

Václav Kadleček, Střelná č.p. 4, 756 12  Horní Lideč, Bc. Veronika Barcuchová, Dis., Horní 

Lideč č.p. 278, 756 12  Horní Lideč, Gustav Liška, Michala Urbánka č.p. 441, Rokytnice, 755 01  

Vsetín 1, Ladislav Vaculka, Horní Lideč č.p. 6, 756 12  Horní Lideč, Ladislav Chovanec, 

dědicové po zemřelém Zdeňku Chovancovi, posledně bytem Horní Lideč č.p. 249, 756 12  Horní 

Lideč, Ladislav Brhel, Horní Lideč č.p. 289, 756 12  Horní Lideč, Jaroslav Důbrava, Horní Lideč 

č.p. 74, 756 12  Horní Lideč, AGROFYTO, spol. s r. o., Obec Lidečko, Hana Šnajdárková, 

Jiráskova č.p. 1817, 755 01  Vsetín 1, Ing. Antonín Žídek, Múdrá č.p. 446, 696 02  Ratíškovice, 

Petr Žídek, Lidečko č.p. 151, 756 12  Horní Lideč, Anastazie Žídková, Lidečko č.p. 151, 756 12  

Horní Lideč, Petr Filgas, Na Výšině č.p. 427, 755 01  Vsetín 1, Tomáš Číž, Lidečko č.p. 78,     

756 12  Horní Lideč, Marie Kocůnová, Okružní č.p. 459, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1, Josef 

Mrazík, Lidečko č.p. 79, 756 12  Horní Lideč, Vlasta Dorničáková, Lidečko č.p. 60, 756 12  

Horní Lideč, Marie Černínová, Mládí č.p. 1560, 755 01  Vsetín 1, Jaroslav Kovář, Lužná         

č.p. 192, 756 11  Valašská Polanka, Luděk Mišun, Lužná č.p. 101, 756 11  Valašská Polanka, 

Lesy České republiky, s.p., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 

pobočka Vsetín, JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, Vladimír Mana, Zdeňka Fibicha     

č.p. 1209, 757 01  Valašské Meziříčí 1, Zdenka Psotová, Lidečko č.p. 216, 756 12  Horní Lideč, 

MUDr. Vlasta Johnová, Leskovec č.p. 144, 756 11  Valašská Polanka, Luděk Hromada, Leskovec 

č.p. 69, 756 11  Valašská Polanka, Obec Leskovec, Jiří Kurtin, Horní Lideč č.p. 354,                
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756 12  Horní Lideč, Kateřina Kurtinová, Horní Lideč č.p. 354, 756 12  Horní Lideč, Obec 

Valašské Příkazy, Obec Horní Lideč, Zlínský kraj,  

- písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - 

vlastníci pozemků parc.č. 793/2, 794/1, 796/2 v katastrálním území Poteč, parc. č. 614/4, 615, 

543/50, 543/39, 543/49, 90/1, 543/48, 543/47, 543/53, 543/55, 541/1, 58, 543/57, 543/37, 543/45, 

543/36, 545/4, 543/44, 545/1, 543/33, 554/6, 545/2, 546/7, 546/4, 554/6, 546/6, 540/5, 543/41, 

543/40, 540/2, 552/3 v katastrálním území Valašské Příkazy, parc. č. 1663/10, 2294/36, 2294/38, 

2294/39, 1664/4, 1662/3, 2294/53, 2294/54 v katastrálním území Horní Lideč, parc. č. 1033/20, 

1033/7, 1033/10, 4103/77, 1033/15, st. 459, st. 1026, 4103/79, 692/2, 489, 4075/1, 4103/80, 

4103/81, 4103/82, 4103/83, 4103/84, 490, 4103/85, 492/8, 4103/86, 4103/87, 687/1, 685/5, 

685/4, 685/3, 685/2, 4103/88, 4103/89, 4103/90, 4103/92, st. 458, st. 776, st. 777, st. 1118, 498/7, 

498/8, 676, 4103/94, 4103/96, 4103/98, 671, 670, 4103/106, 4103/109, 4103/108, 4103/111, 

4103/30, 601/2, 602, 600/1, 600/2, 600/4, 599, 3699, 3701, 3720, 3695, 3710/3, 3718/3, 3717/3, 

3712, 3717/4, 4153/14, 3681, 4153/15, 4153/16, 4153/17,4153/18, 4153/19, 4153/20, 3658, 

4153/21, 3649, 4153/23, 3648/2, 4153/24, 4153/25, 4169/22, 4153/27, 4169/35, 4169/36, 4154/6, 

3633 v katastrálním území Lidečko, parc. č. 2472/1, 1249/1, 1241/8, 1241/4, 1241/9 

v katastrálním území Leskovec. 

 

Vlastnická práva ani jiné věcné právo k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto 

rozhodnutím přímo dotčena.  

 

V průběhu společného územního a stavebního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky.  

 

Speciální stavební úřad po projednání žádosti o vydání společného povolení ve společném řízení a jejího 

přezkoumání dospěl k závěru uvedenému ve výroku tohoto společného povolení.  

 

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. 

 

Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož                 

se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 

 

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 

speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru 

upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.  

  

 

Poučení účastníků 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru územního plánování, stavebního řádu   

a dopravy Městského úřadu Vsetín. 

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 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. 

 

 

 

  

Ing. Marie Lišková  

vedoucí oddělení dopravy    

odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 
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Toto společné povolení bude účastníkům řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona doručeno 

veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního 

úřadu Valašské Příkazy, Obecního úřadu Horní Lideč, Obecního úřadu Lidečko, Obecního úřadu 

Leskovec a Obecního úřadu Poteč po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

  

Dnem doručení je 15 den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vsetín. 

 

 

Vyvěšeno  dne:  .........................  

 

Sejmuto dne : ....................................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí společného povolení 

 

 

 

Obdrží 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu  

o datu vyvěšení a sejmutí společného povolení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Valašské Příkazy k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení  

a sejmutí společného povolení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Horní Lideč k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení  

a sejmutí společného povolení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Lidečko k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení  

a sejmutí společného povolení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Leskovec k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení  

a sejmutí společného povolení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Poteč k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení  

a sejmutí společného povolení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Účastníci řízení 

Účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona   

Sdružení obcí Hornolidečska, IDDS: c66a9vd 

V zastoupení: 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IDDS: imzzkk8 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt zastoupen společností GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Jiří Janošík, Valašské Příkazy č.p. 26, 756 12  Horní Lideč 

Jana Janošíková, Valašské Příkazy č.p. 26, 756 12  Horní Lideč 

Jan Fojtů, Horní Lideč č.p. 4, 756 12  Horní Lideč 

Ing. Josef Švach, Nedašov č.p. 350, 763 32  Nedašov 

Richard Kadleček, Střelná č.p. 4, 756 12  Horní Lideč 

Václav Kadleček, Střelná č.p. 4, 756 12  Horní Lideč 

Bc. Veronika Barcuchová, Dis., Horní Lideč č.p. 278, 756 12  Horní Lideč 

Gustav Liška, Michala Urbánka č.p. 441, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 

Ladislav Vaculka, Horní Lideč č.p. 6, 756 12  Horní Lideč 
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Ladislav Chovanec, IDDS: 5tfvabw 

dědicové po zemřelém Zdeňku Chovancovi, posledně bytem Horní Lideč č.p. 249, 756 12  Horní Lideč    

- doručeno veřejnou vyhláškou 

Ladislav Brhel, Horní Lideč č.p. 289, 756 12  Horní Lideč 

Jaroslav Důbrava, Horní Lideč č.p. 74, 756 12  Horní Lideč 

AGROFYTO, spol. s r. o., IDDS: td6jv6r 

Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 

Hana Šnajdárková, Jiráskova č.p. 1817, 755 01  Vsetín 1 

Ing. Antonín Žídek, Múdrá č.p. 446, 696 02  Ratíškovice 

Petr Žídek, Lidečko č.p. 151, 756 12  Horní Lideč 

Anastazie Žídková, Lidečko č.p. 151, 756 12  Horní Lideč 

Petr Filgas, Na Výšině č.p. 427, 755 01  Vsetín 1 

Tomáš Číž, Lidečko č.p. 78, 756 12  Horní Lideč 

Marie Kocůnová, Okružní č.p. 459, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 

Josef Mrazík, Lidečko č.p. 79, 756 12  Horní Lideč 

Vlasta Dorničáková, Lidečko č.p. 60, 756 12  Horní Lideč 

Marie Černínová, Mládí č.p. 1560, 755 01  Vsetín 1 

Jaroslav Kovář, Lužná č.p. 192, 756 11  Valašská Polanka 

Luděk Mišun, Lužná č.p. 101, 756 11  Valašská Polanka 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín, IDDS: z49per3 

JEDNOTA,  spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv 

Vladimír Mana, Zdeňka Fibicha č.p. 1209, 757 01  Valašské Meziříčí 1 

Zdenka Psotová, Lidečko č.p. 216, 756 12  Horní Lideč 

MUDr. Vlasta Johnová, Leskovec č.p. 144, 756 11  Valašská Polanka 

Luděk Hromada, Leskovec č.p. 69, 756 11  Valašská Polanka 

Obec Leskovec, IDDS: q5nb2ep 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Jiří Kurtin, Horní Lideč č.p. 354, 756 12  Horní Lideč 

Kateřina Kurtinová, Horní Lideč č.p. 354, 756 12  Horní Lideč 

Obec Valašské Příkazy, IDDS: xxjasrj 

Obec Horní Lideč, IDDS: ukbbd73 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

Zlínský kraj, IDDS: scsbwku zastoupen společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., oddělení 

majetkové správy, IDDS: jjfsbqc 

Obec Poteč, IDDS: 4fqbus3 

 

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ti, jež mají právo odpovídající věcnému břemenu 

k těmto pozemkům parc. č. 793/2, 794/1, 796/2 v katastrálním území Poteč, parc. č. 614/4, 615, 543/50, 

543/39, 543/49, 90/1, 543/48, 543/47, 543/53, 543/55, 541/1, 58, 543/57, 543/37, 543/45, 543/36, 545/4, 

543/44, 545/1, 543/33, 554/6, 545/2, 546/7, 546/4, 554/6, 546/6, 540/5, 543/41, 543/40, 540/2, 552/3 

v katastrálním území Valašské Příkazy, parc. č. 1663/10, 2294/36, 2294/38, 2294/39, 1664/4, 1662/3, 

2294/53, 2294/54 v katastrálním území Horní Lideč, parc. č. 1033/20, 1033/7, 1033/10, 4103/77, 

1033/15, st. 459, st. 1026, 4103/79, 692/2, 489, 4075/1, 4103/80, 4103/81, 4103/82, 4103/83, 4103/84, 

490, 4103/85, 492/8, 4103/86, 4103/87, 687/1, 685/5, 685/4, 685/3, 685/2, 4103/88, 4103/89, 4103/90, 

4103/92, st. 458, st. 776, st. 777, st. 1118, 498/7, 498/8, 676, 4103/94, 4103/96, 4103/98, 671, 670, 

4103/106, 4103/109, 4103/108, 4103/111, 4103/30, 601/2, 602, 600/1, 600/2, 600/4, 599, 3699, 3701, 

3720, 3695, 3710/3, 3718/3, 3717/3, 3712, 3717/4, 4153/14, 3681, 4153/15, 4153/16, 4153/17,4153/18, 

4153/19, 4153/20, 3658, 4153/21, 3649, 4153/23, 3648/2, 4153/24, 4153/25, 4169/22, 4153/27, 4169/35, 

4169/36, 4154/6, 3633 v katastrálním území Lidečko, parc. č. 2472/1, 1249/1, 1241/8, 1241/4, 1241/9 

v katastrálním území Leskovec. 
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Dotčené orgány 

Obecní úřad Valašské Příkazy, IDDS: xxjasrj 

Obecní úřad Horní Lideč, IDDS: ukbbd73 

Obecní úřad Lidečko, IDDS: ka7bc3c 

Obecní úřad Leskovec, IDDS: q5nb2ep 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku 

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: wi4brk7 

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, IDDS: wi4brk7 

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor stavební, IDDS: wi4brk7 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení dopravy, Svárov 

č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení územního 

plánování, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního 

inženýrství, IDDS: w6thp3w 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, IDDS: z3paa5u 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, IDDS: xwsai7r 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

Drážní úřad, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: w6thp3w 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: scsbwku 
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