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OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení bez jednání
veřejnou vyhláškou
Dne 27.08.2018 podal žadatel: Město Otrokovice, IČ: 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340,
765 02 Otrokovice (dále jen stavebník) zastoupený Městským úřadem Otrokovice, odborem
rozvoje města (dále jen zástupce stavebníka), u zdejšího specielního stavebního úřadu žádost o
vydání stavebního povolení. Předmět žádosti má název:
Otrokovice - páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed
SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty – úsek č. 1
SO 102 - Stezka pro pěší a cyklisty – úsek č. 2
SO 103 - Stezka pro pěší a cyklisty – úsek č. 3
SO 104 – Navazující úpravy - část
(dále jen stavba)
umístěná na pozemcích:
p. č. 99/1 ostatní plocha/manipulační plocha, 136/1 ostatní plocha/jiná plocha, 136/2 ostatní
plocha/ostatní komunikace, 136/4 ostatní plocha/zeleň, 136/5 ostatní plocha/zeleň, 136/19 ostatní
plocha/ostatní komunikace, 136/20 ostatní plocha/zeleň, 2305/1 ostatní plocha/ostatní komunikace,
2343/3 ostatní plocha/ostatní komunikace, 2343/4 ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny
zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Otrokovice ve vlastnictví Města Otrokovice, IČ: 00284301, se sídlem
nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Stavba obsahuje:
SO 101 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY – úsek č.1
V objektu je řešena stezka pro pěší a cyklisty vedená v souběhu s ulicemi Jiráskova a Obchodní, od
křižovatky ulic Jiráskova – Družstevní po napojení ulice Obchodní na průtah silnice I/55. Délka této
stezky (ve výkresové části označené jako větev „A“) je 274,03 m, v celém rozsahu je řešena
s odděleným provozem cyklistů a chodců, šířka je 4,00 m. Konstrukce plochy je dlážděná ze zámkové
betonové dlažby, pás pro cyklisty je dlážděn červenou dlažbou bez zkosených hran, oddělovací pás
hmatnou dlažbou červené barvy. Křížení stezky s ulicí Obchodní je řešeno rozšířením stávajícího
zvýšeného zpomalovacího prahu včetně posunu uličních vpustí.
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Její základní šířka je 4,00 m, zahrnuje pás pro cyklisty šířky 2,00 m, pás pro pěší šířky 1,70 m a
bezpečnostní oddělovací pás šířky 0,30 m z náklepové dlažby. Směrově je stezka vedena v souběhu
s místní komunikací v trase stávajícího chodníku.
Niveleta stezky je dána niveletou stávajících chodníků a navazujícího terénu. Přesné vytýčení bude
upřesněno při realizaci za účasti projektanta.
Odvodnění je řešeno odtokem na okolní terén a zasakovaním do travnaté plochy.
SO 102 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY – úsek č. 2
V objektu je řešena stezka pro pěší a cyklisty označená ve výkresové dokumentaci jako větev „B“ a
rozdělená do 4 dílčích větví. V celém rozsahu je řešena se základní šířkou 3,00 m a je navržena pro
smíšený pohyb chodců a cyklistů bez oddělení, je vedena v trase stávajícího chodníku. Základní
větev označená jako „B1“ je vedená od ulice Nábřeží k ulici Družstevní a dále středem sídliště Střed
až k napojení na ulici Svobody, její délka je 436,54 m. Na základní větev navazuje potom větve „B2“
s délkou 45,19 m, která propojuje větve „B1“ a větví „A“, větev „B3“ s délkou 35,20 m a větev „B4“
s délkou 13,90 m, obě větve propojují větev „B1“ se stávajícími sídlištními pěšími komunikacemi.
Konstrukce plochy je dlážděná ze zámkové betonové dlažby bez zkosených hran.
Křížení stezky (větev „B1“) s ulicí Družstevní je řešeno formou zvýšeného zpomalovacího prahu.
Její základní šířka je 3,00 m mezi obrubami. Směrově je stezka vedena z větší části v souběhu v trase
stávajícího chodníku, z části ve volné zelené ploše s návazností na stávající pěší komunikace - viz.
výkres situace.
Niveleta stezky je dána niveletou stávajících chodníků a navazujícího terénu . Přesné vytýčení bude
upřesněno při realizaci za účasti projektanta.
Odvodnění je řešeno odtokem na okolní terén a zasakovaním do travnaté plochy.
SO 103 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY – úsek č. 3
V objektu je řešena stezka pro pěší a cyklisty vedena v trase stáv.asfaltového chodníku, označená ve
výkresové dokumentaci jako větev „C“ propojující větev „A“ s ulicí Jiráskovou u jejího napojení na tř.
T.Bati. V celém rozsahu je řešena se základní šířkou 3,00 m a je navržena pro smíšený pohyb
chodců a cyklistů bez oddělení. Její délka je 81,81 m, povrch asfaltobetonový. Křížení stezky s ulicí
Jiráskovou je řešeno formou zvýšeného zpomalovacího prahu.
Její základní šířka je 3,00 m mezi obrubami.
Směrově je stezka vedena v trase stávajícího chodníku s jeho rozšířením.
Niveleta stezky je dána niveletou stávajících chodníků a navazujícího terénu. Přesné vytýčení bude
upřesněno při realizaci za účasti projektanta.
SO 104 - Navazující úpravy
V objektu jsou řešeny navazující úseky chodníků, plocha malé odpočívky s lavičkami a plochy pro
kontejnery, rozsah těchto ploch je patrný z výkresové dokumentace, jejich výškové řešení je dáno
navázáním na stávající zpevněné plochy nebo na vstupy do bytových domů. Konstrukce ploch je
dlážděná ze zámkové betonové dlažby, ohraničení betonovými obrubníky, odvodnění spádováním na
přilehlé plochy. V rámci objektu jsou řešeny i varovné pásy pro nevidomé, dlážděné z hmatné
zámkové dlažby červené barvy. Dále je řešena úprava zvýšené plochy křižovatky na ulici Jiráskova.
Navazující chodníky:
Rozsah navazujících chodníků je patrný z výkresu situace, jejich materiálové řešení, včetně řešení
úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a shodné s úpravami pruhu pro pěší
stezky. Stejně tak jsou řešeny i přístupové chodníky k jednotlivým vchodům.
Plochy pro kontejnery:
Plochy pro kontejnery budou sjednoceny a umístěny v návaznosti na chodníky a navazující
komunikaci v rozměrech dle stávajícího počtu nádob. Jejich materiálové řešení tak bude sjednoceno
s chodníkem – dlažba 100/200.
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Zvýšená křižovatka, zvýšené prahy:
V místech křížení s místními komunikacemi je navržena stavební úprava ve formě zvýšených prahů a
zvýšené křižovatky. Bude využita stávající konstrukce po odstranění obrusné vrstvy.
Zvýšené prahy – povrch v kombinaci zámkových dlažeb
Zvýšená křižovatka – povrch z asfaltobetonu
Podrobné stavební řešení stavby je součástí projektové dokumentace předložené stavebníkem
ke stavebnímu řízení.
K této stavbě bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem předloženo:
• 2x paré projektové dokumentace kterou vypracovala Marcela Sedlářová, IČ: 65795954, se sídlem
nám. TGM 588, Zlín, v 03/2018, a signovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing.
Kamilem Prokůpkem, ČKAIT pod č. 1301623,
• Osvědčení o autorizaci č. 19 787, pro Ing. Kamila Prokůpka, vydané ČKAIT pod č. 1301623, ze
dne 12.07.2002,
• Výpis z Živnostenského rejstříku pro Marcelu Sedlářovou,
• Územní rozhodnutí č. 39/2015, ze dne 14.05.2015, které vydal Městský úřad Otrokovice, odbor
stavební úřad, se sídlem Nám.3.května 1340, 765 23 Otrokovice, pod č.j. SÚ/20125/2015/TKA,
v právní moci 18.06.2015,
• Souhlas č. 219/2018 dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) vydal Městský úřad Otrokovice, odbor stavební úřad, se sídlem Nám.3.května
1340, 765 23 Otrokovice, dne 27.07.2018, pod č.j. SÚ/33631/2018/TKA,
• Plán kontrolních prohlídek navržený stavebníkem z 03/2018,
• Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy vydané MěÚ Otrokovice
odborem životního prostředí dne 26.06.2018, pod č. j. OŽP/19474/2018/KSE,
• Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor
Zlín, Dopravní inspektorát, ze dne 21.05.2018, pod č. j. KRPZ-28758 - 1/ČJ-2018-150506,
• Souhlasné závazné stanovisko HZS ZK, ze dne 17.07.2014, pod č.j. HSZL - 4323 – 2/SPD-2017,
• Vyjádření E.ON Česká republika, a. s. ze dne 23.04.2018, pod č. j. H18502 – 16244999,
• Souhlas se stavbou a činností v ochran.pásmu E.ON Česká republika s.r.o., ze dne 30.04:2018,
pod zn. L4570 – 16248889,
• Vyjádření MOVO, a.s. ze dne 05.03.2018, vydané pod zn. 028673/2018/PT,
• Stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 22.06.2018, vydané pod zn. 5001729213,
• Vyjádření CETIN a.s., ze dne 01.03.2018, pod č. j. 551080/18, platné do 01.03.2020,
• Vyjádření Teplárny Otrokovice, a.s., ze dne 29.07.2014, doložené pod zn. 105/ZV/63/2014,
• Vyjádření Teplárny Otrokovice, a.s., ze dne 27.03.2018, doložené pod zn. 105/ZV/47/2018,
• Vyjádření UPC česká republika, s.r.o., ze dne 07.07.2014,
• Vyjádření Zlín Net, a.s. ze dne 14.03.2018, pod zn. ZN-Vyj. 083/18,
• Vyjádření TC Servis s.r.o., ze dne 14.03.2018, pod zn. 31180040,
• Vyjádření Internext 2000 s.r.o. ze dne 24:05.2018, pod č.j. 170/2018,
• Vyjádření TEHOS s.r.o. ze dne 14.08.2014,
• Vyjádření TSO s.r.o. ze dne 22.07.2014
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně - správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP
MěÚ Otrokovice), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o POZKOM) a dle
ust. § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
(dále jen stavební zákon),
oznamuje zahájení stavebního řízení
v souladu s ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 47 správního řádu zahájení
stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem ke skutečnosti,
že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona od ústního jednání a místního šetření.
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Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě. K později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při
vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se dle
ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři č. 405 DOP MěÚ Otrokovice ve lhůtě shora uvedené
(úřední dny: Po 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00; St. 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.). Nechá-li se některý
z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
DOP MěÚ Otrokovice posoudil předmětnou stavbu jako stavbu zvláště rozsáhlou s velkým počtem
účastníků řízení dle § 144 odst. 1) správního řádu - liniová stavba s více jak 30 účastníky řízení, což
odůvodňuje vedení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky.
Po posouzení podané žádosti v souladu s ust. § 109 stavebního zákona, byl stanoven tento okruh
účastníků řízení:
• dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník: Město Otrokovice, IČ: 00284301, se sídlem
nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, jako vlastník pozemků pod stavbou p. č. 99/1 ostatní
plocha/manipulační plocha, 136/1 ostatní plocha/jiná plocha, 136/2 ostatní plocha/ostatní
komunikace, 136/4 ostatní plocha/zeleň, 136/5 ostatní plocha/zeleň, 136/19 ostatní plocha/ostatní
komunikace, 136/20 ostatní plocha/zeleň, 2305/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, 2343/3
ostatní plocha/ostatní komunikace, 2343/4 ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny zapsané
na LV č. 10001 pro k. ú. Otrokovice,
• ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich,
může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: tj. vlastníci pozemků p. č.
2343/26, 136/6, 81/1, 81/4, 2005, 102/4, 102/3, 1886/1, 1994, 1993/1, 1992/1, 1885/1, 1880,
1878, 1875/1, 1876, 1874, 1883/1, 1882/3, 1881/1, 2643, 2080, 3620, 136/9, 2307/13, 974,
všechny v k.ú. Otrokovice,
• dále jednotliví vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a veřejné technické infrastruktury:
E.ON. Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice; GridServices s.r.o., IČ: 49970607, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno;
Moravská vodárenská, a.s., IČ: 61859575, se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc; CETIN a.s.,
IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, TOT a.s., IČ: 29290171, se sídlem
Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, TEHOS s.r.o., IČ: 60731729, se sídlem tř.T.Bati 1255, 765 02
Otrokovice, UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4,
InfoTel, spol. s r.o., IČ: 46981071, se sídlem Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno - Líšeň, Zlín Net,
a.s., IČ: 253123428, se sídlem Nad Stráněmi 5658, 760 05 Zlín.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel SOKOL
referent
(opatřeno elektronickým podpisem)
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Oznámení o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák.
č. 500/2004 Sb. a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 3 zák. č.
500/2004 Sb. se doručuje dle ust. § 25 zák. č. 500/2004 Sb. s odkazem na ust. § 144 odst. 2 zák. č.
500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 - ti dnů na úřední desce příslušného
úřadu. Současně musí být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno min. 15 dnů na elektronické
úřední desce příslušného správního úřadu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Účastníci řízení a zástupci účastníků (k vyvěšení na úřední desce níže uvedeného úřadu ve
smyslu ust. § 25 odst. 1. až 3. správního řádu s odkazem na ust. § 144 odst. 1. a 2. správního
řádu:
ke zveřejnění na úřední desce:
Městský úřad Otrokovice, odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Účastníci řízení:
Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor ZK, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, datovou schránkou
PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Zlín, se sídlem nám. TGM 3218, 760 01 Zlín,
datovou schránkou
OŽP MěÚ Otrokovice
OŠK MěÚ Otrokovice
Vlastníci technické infrastruktury:
E.ON Servisní, s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, datovou schránkou
GridServices s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno; datovou schránkou
Moravská vodárenská, a. s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, datovou schránkou
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov;
datovou schránkou
Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice, datovou schránkou
TEHOS s.r.o., se sídlem tř.T.Bati 1255, 765 02 Otrokovice, datovou schránkou
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, datovou schránkou
InfoTel, spol. s r.o., se sídlem Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno - Líšeň, datovou schránkou
Zlín Net, a.s., se sídlem Nad Stráněmi 5658, 760 05 Zlín, datovou schránkou
DOP MěÚ Otrokovice - do spisu
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