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Valašské Klobouky dne 2.4.2012

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 2/2012
Výroková část:
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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 18.1.2012 podalo
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"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Silnice I/57, most ev. č. 57-092 přes potok Rakové před obcí Valašské Příkazy
SO 202 - Provizorní přemostění

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2316 (ostatní plocha), 2317 (ostatní plocha), 971/2 (lesní
pozemek) v katastrálním území Poteč.
Druh a účel umisťované stavby:
Provizorní objízdná komunikace s provizorním mostem přes potok Rakové jako stavba dočasná
po dobu provádění opravy mostu ev. č. 57-092. Po zprovoznění opraveného mostu bude provizorní
komunikace s provizorním mostem odstraněna.
Umístění stavby na pozemku:
Provizorní objízdná komunikace s provizorním mostem bude umístěna na pozemcích parc. č. 2316,
2317, 971/2 v katastrálním území Poteč na vtokové straně stávajícího mostu. Provizorní most bude
umístěn ve vzdálenosti cca 4,2 m od stávajícího mostu. Viz situační výkres v měřítku 1:100.
Určení prostorového řešení stavby:
Provizorní objízdná komunikace délky 54,0 m šířky 4,0 m s rozšířením v obloucích na 5,0 m;
Provizorní most délky 12,0 m s volnou šířkou 4,0 m, celkové šířky 5,14 m.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
pozemky parc. č. 2316, 2317, 971/2 v katastrálním území Poteč;
sousední dotčené pozemky parc. č. 965, 964, 1006/32, 973/1, 938/2, 944/5, 944/3, 2349/1
v katastrálním území Poteč.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného
stavu území v měřítku 1:200 na podkladě katastrální mapy a 1:100 se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od sousedních staveb.
2. Jedná se o stavbu dočasnou po dobu provádění opravy mostu ev. č. 57-092 v délce trvání 3 měsíce.
3. Po zprovoznění opraveného mostu bude provizorní komunikace s provizorním mostem odstraněna.
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí (závazné stanovisko ze dne 17.2.2012
souhlas podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění )
4. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
5. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s vlastníkem pozemku.
6. Trvalý zábor pozemku určeného k plnění funkcí lesa, bude v terénu jednoznačně vymezen a lesní
pozemek nebude stavbou dotčen nad rámec povolených záborů půdního fondu.
7. V rámci úprav stavby po dokončení bude provedena investorem rekultivace půdy, náhradní výsadba
a ozelenění ploch po dohodě s vlastníkem pozemků. Její rozsah, počty dřevin a termín výsadby bude
součástí kolaudačního protokolu stavby a bude předložen orgánu ochrany přírody a krajiny.
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí (závazné stanovisko ze dne 18.1.2012
souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění)
8. V místě provizorní objízdné komunikace a přemostění nad stávajícím mostem bude po jeho
odstranění uvedeno koryto vodního toku do původního průtočného profilu, který bude opevněn
kamenným záhozem do hmotnosti 200 kg s urovnáním líce na šikmou výšku 1,5 m. Provedené
opevnění bude písemně odsouhlaseno správcem toku.
9. Stavbou nesmí být jakkoliv dotčen vodní tok Brumovka ve správě Povodí Moravy, s.p..
10. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
11. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ke znečištění toku
stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí (závazné stanovisko ze dne 20.1.2012
souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění)
12. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“).
13. Výše uvedená stavba rekonstrukce mostu a objízdné trasy bude řádně projednána a povolena podle
platných předpisů.
14. Rekonstrukcí mostu a terénními úpravami nebude omezena činnost lesního hospodářství a činností
spojené s lesnickým hospodařením na výše uvedeném lesním pozemku.
15. Na lesní pozemky v ochranném pásmu lesa nebude ukládán stavební materiál ani odpady, mimo
ploch vymezených dočasným odnětím PUPFL, které bude vymezeno samostatným rozhodnutím
k povolení stavby.
16. Žadatel je dále povinen s ohledem na vzdálenost umístění stavby od okraje lesních pozemků zajistit
bezpečnost osob a majetku, na svůj náklad provést případná opatření proti škodám způsobených
pádem stromů nebo jejich častí, přesahem větví a kořenů, zastíněním atd. z pozemků určených
k plnění funkcí lesa /viz. ust. § 22 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích/.
17. Součástí kolaudačního protokolu stavby bude písemné vyhodnocení ukončení dočasného odnětí
PUPFL a následné vyhodnocení rozsahu trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle
odnětí požadovaného k umístění stavby a stanovení rozsahu skutečného odnětí pozemků určených
k plnění funkcí lesů na základě geometrického zaměření stavby.
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Odůvodnění:
Dne 18.1.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Tímto dnem
bylo zahájeno územní řízení. Celá stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 - Dopravní
opatření, SO 201 - Most a SO 202 - Provizorní přemostění. Ke stavebním objektům SO 101 a SO 201
vydal zdejší stavební úřad dne 19.12.2011 pod spis. zn.: Výst. 27091/2011 vyjádření podle § 15
stavebního zákona o souladu se záměry územního plánování. Tyto objekty nevyžadují územní rozhodnutí
o změně stavby ani územní souhlas, jelikož se jedná o stavební úpravy stávajícího mostu (§ 81 odst. 3
stavebního zákona). Vydání územního rozhodnutí vyžadoval pouze SO 202, který je předmětem tohoto
územního řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 10.2.2012 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům,
účastníkům řízení a veřejnosti. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo toto
oznámení v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která byla
po zákonem stanovenou dobu vyvěšena na úředních deskách MěÚ ve Valašských Kloboukách a OÚ
v Poteči a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. K projednání žádosti stavební úřad
současně nařídil veřejné ústní jednání na den 13.3.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Poteč schváleným dne
31.7.1998 (viz vyjádření MěÚ Valašské Klobouky, stavebního úřadu, oddělení regionálního rozvoje a
územního plánu ze dne 20.12.2011, které je součástí spisu). Umístění stavby vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
Žádost byla doložena následujícími stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními:
- souhrnným stanoviskem MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 1.12.2011;
- závazným stanoviskem MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 18.1.2012 (souhlas dle § 17
odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění);
- závazným stanoviskem MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 31.1.2012 (souhlas k trvalému
odnětí půdy ze ZPF);
- závazným stanoviskem MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 17.2.2012 (souhlas podle § 4
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění);
- závazným stanoviskem MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 20.1.2012 (souhlas podle § 14
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění);
- rozhodnutím MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 26.1.2012 (povolení trvalého a dočasného
odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa);
- stanovisky MO - Vojenské ubytovací a stavební správy Brno ze dne 18.10.2011 a 9.3.2012;
- stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 16.12.2011;
- vyjádřením Lesů ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Moravy ze dne 3.1.2012;
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p. ze dne 20.12.2011;
- vyjádřením Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ŽP a zemědělství ze dne 5.12.2011;
- vyjádřením Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a SH ze dne 1.12.2011;
- vyjádřením Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a SH ze dne 2.12.2011;
- vyjádřeními Krajského ředitelství policie Zlínského kraje ze dne 19.12.2011 a 23.12.2011;
- vyjádřením MěÚ Valašské Klobouky, stavebního úřadu, oddělení regionálního rozvoje a územního
plánu ze dne 20.12.2011 (z hlediska platného územního plánu Poteč);
- vyjádřeními správců inženýrských sítí (Telefónica Czech Republic, a.s ze dne 21.9.2011;
Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 13.10.2011; E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 5.10.2011;
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10.10.2011; Moravská vodárenská, a.s. ze dne 4.10.2011; ČEPS, a.s.
ze dne 4.10.2011; Obce Poteč ze dne 10.10.2010).
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky z těchto stanovisek k umístění stavby byly zahrnuty
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do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky souhlasu k trvalému odnětí
půdy ze ZPF, jelikož se týká pozemku parc. č. 944/5, na kterém není umístěn SO 202 – Provizorní
přemostění, který je předmětem tohoto územního řízení. Taktéž z podmínek závazného stanoviska MěÚ
Valašské Klobouky, odboru ŽP ze dne 18.1.2012 byly do podmínek rozhodnutí zahrnuty pouze podmínky
vztahující se ke SO 202. Podmínky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. nebyly zahrnuty
do podmínek rozhodnutí, protože v místě stavby se nenachází nadzemní ani podzemní vedení sítí
elektronických komunikací.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení podle § 85 stavebního zákona s ohledem na charakter stavby, její velikost,
předpokládané účinky stavby na okolí a její využití náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR jako žadateli,
který je současně příslušný hospodařit s majetkem státu (pozemky parc. č. 2316 a 2317); České republice
jako majiteli pozemků parc. č. 2316, 2317 a sousedního pozemku parc. č. 2349/1; Obci Poteč, na jejímž
území má být stavba realizována, a která je současně majitelem pozemku parc. č. 971/2 a sousedních
pozemků parc. č. 938/2, 944/3, 944/5, 964, 973/1, 1006/32; Stanislavu Cigánkovi jako majiteli
sousedního pozemku parc. č. 965; Povodí Moravy, s.p., které má právo hospodařit se sousedním
pozemkem parc. č. 2349/1; Lesům České republiky, s.p., Správě toků jako správci dotčeného vodního
toku Rakové. Jiná věcná práva k výše uvedeným pozemkům ani vlastnická nebo jiná věcná práva
k dalším sousedním stavbám, dalším sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemůžou být podle
názoru stavebního úřadu tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí. Proto
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci
k jejich konzumaci.
Silničním správním úřadem a současně speciálním stavebním úřadem, věcně a místně příslušným
pro vydání stavebního povolení pro opravu mostu (SO 201) a provizorního přemostění s dočasnou
přístupovou komunikací, je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále
jen „KÚZK ODSH“).
Předmětem stavebního řízení není stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na silnici I/57
(SO 101). Pro dopravní značení vydá KÚZK ODSH, po vydání stavebního povolení a na základě
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samostatné žádosti, povolení stanovením místní úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stejným
způsobem vydá i povolení pro přechodnou úpravu provozu na silnici I/57 dle návrhu dopravních opatření
v době stavby.
Otisk úředního razítka
Ing. Alois Oliva
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ ve Valašských
Kloboukách a Obecního úřadu v Poteči a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou účastníkům řízení, jimž se
doručuje veřejnou vyhláškou. Jelikož se písemnost vyvěšuje na více úředních deskách, považuje se
za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.
Vyvěšeno dne: ............................……

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen dne 13.3.2012.

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 rozhodnutí na úřední desce a zveřejnění
rozhodnutí 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
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

