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Valašské Klobouky dne 10.2.2012

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupené Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR Správa Zlín,
kterého zastupuje Ing. Jaromír Rušar MOSTY, Ibsenova 124/11, 638 00 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 18.1.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Silnice I/57, most ev. č. 57-092 přes potok Rakové před obcí Valašské Příkazy
SO 202 - Provizorní přemostění
na pozemcích parc. č. 2316, 2317, 971/2 v katastrálním území Poteč. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Předložená projektová dokumentace řeší opravu výše uvedeného stávajícího mostu. Po dobu opravy
tohoto mostu má být provedeno provizorní přemostění potoka Rakové navazující na provizorní
komunikaci, která má být umístěna na vtokové straně stávajícího mostu. Pro přemostění má být použita
souprava MS délky 12,0 m s volnou šířkou mostu 4,0 m. Jedná se o stavbu dočasnou, která bude
po zprovoznění opraveného mostu odstraněna. Doba trvání opravy mostu je projektantem odhadována
na 3 měsíce.
Městský úřad Valašské Klobouky, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
13. března 2012 (úterý) ve 12:00 hodin
v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu ve Valašských Kloboukách, Masarykovo
náměstí č.p. 275 (dveře č. 119).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí u zdejšího stavebního úřadu (nejlépe v úřední dny, tj. pondělí, středa:
8.00 - 17.00 hod.).
Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka
Ing. Alois Oliva
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Valašské Klobouky
a OÚ Poteč a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ............................…..

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, IDDS: zjq4rhz
Ing. Jaromír Rušar MOSTY, Slavíčkova č.p. 827/1a, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38
Obec Poteč, IDDS: 4fqbus3
(s žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce a zveřejnění
oznámení způsobem umožňující dálkový přístup)
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Stanislav Cigánek ml., Poteč č.p. 93, 766 01 Valašské Klobouky
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno
a dále:
- další vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten kdo
má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám;
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno;
- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;
dotčené orgány:
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01
Valašské Klobouky
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk

