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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
V E Ř E J N O U

V Y H L Á Š K O U

Výroková část:
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a)zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve spojení
s § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne
7.5.2021 podal
Obec Karlovice, IČO 46276076, Karlovice 47, 763 02 Zlín 4,
kterého zastupuje Martin Böhm, Nad Školou 403, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
"Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k.ú. Karlovice u Zlína
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 147/1 (ostatní plocha), parc. č. 147/2 (ostatní plocha), parc. č. 147/3 (ostatní
plocha), parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. č. 174/2 (ostatní plocha), parc. č. 174/3 (ostatní plocha), parc. č. 207/2
(ostatní plocha), parc. č. 208/1 (ostatní plocha), parc. č. 209 (ostatní plocha), parc. č. 220/1 (ostatní plocha)
v katastrálním území Karlovice u Zlína.
Předmětem stavby je záměr na stavební úpravu levostranného chodníku, umístěného na západní straně podél
dotčené místní komunikace směrem od napojení na silnici III/4977, zrušení stávajícího pravostranného chodníku
a jeho nahrazení parkovacím pruhem, úpravu a materiálové sjednocení sjezdů, umístění prostoru pro přecházení.
V souvislosti se záměrem na zklidnění dopravy je navržena změna šířky komunikace v místě napojení na silnici
III/4977 a to z původní šířky 7,35 na šířku 6,00 m, od staničení 0,085 80 km je šířka komunikace sjednocena
na 5,00 m.
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Základní údaje o stavbě, seznam stavebních objektů:
Chodník – větev A, větev B, úprava napojení, místo pro přecházení, úprava sjezdů
Větev A – odkloněný pravostranný chodník se napojuje v místě již opraveného chodníku po pravé straně a končí
u místa pro přecházení. Dále jej nahrazuje parkovací pruh, který je veden v celé délce, vyjma prostoru před RD č.p.
64. Šířka parkovacího pruhu, na konstrukci ze štěrkodrti, kameniva, pískového lože s povrchem z betonové zámkové
dlažby, je 2,00 m. Od staničení 0,085 80 km je šířka komunikace sjednocena na 5,00 m.
Parkovací pruh bude ohraničen podél komunikace silničním obrubníkem 150/250, ležatým s převýšením
max. 20 mm. Na volné straně parkovacího pruhu bude osazený silniční obrubník 100/250, s převýšením 100 mm. Na
konci úpravy, ve staničení 0,305 24 bude obrubník zapuštěný.
Větev B – levostranný chodník na nové konstrukci ze štěrkopísku, pískového lože a betonové zámkové dlažby
v normové šíři 1,50 m, bude ohraničen ve styku s komunikací silničním obrubníkem 100/250 s převýšením 100 mm,
na volné straně chodníku záhonovým obrubníkem 50/200 s převýšením 60 mm, u vstupů do RD budou osazeny
zapuštěné záhonové obrubníky. Chodníky u sjezdů budou ohraničeny ve styku s komunikací silničním obrubníkem
150/150 s převýšením max. 20 mm.
Všechny obrubníky budou osazeny v betonovém loži s opěrou.
Sjezdy na stejné konstrukci jako parkovací pruh, budou na volných stranách ohraničeny zapuštěným silničním
obrubníkem 100/250.
Místa napojení chodníků i sjezdů na komunikaci budou opatřena varovným pásem z reliéfní červenohnědé barvy.
Odvodnění zůstává původní, beze změny, je řešeno podélnými a příčnými spády do stávajících uličních vpustí, které
jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. 3 uliční vpusti budou v důsledku úpravy šířky komunikace odsunuty
a nahrazeny novými.
Návrh úprav trasy pro pěší je řešen v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. v platném znění, o obecně
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu
a orientace.
II. Stanoví podmínky pro umístění a pro provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS ověřené ve společném
řízení, kterou vypracoval a ověřil v červenci 2016 Ing. Jaroslav Rakus, autorizovaný inženýr dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1301830, na výše stanovených pozemcích a v souladu s celkovým
koordinačním situačním výkresem B.2 v měřítku 1:500. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník zajistí před zahájením stavby přesné vytyčení všech inženýrských sítí v terénu, bude je chránit
před poškozením a bude respektovat podmínky jednotlivých správců sítí, uvedených ve stanoviscích, které jsou
součástí projektové dokumentace.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, zhotovitel stavby bude nahlášen speciálnímu stavebnímu
úřadu nejpozději před zahájením stavebních prací.
6. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• dokončení stavby
7. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby.
8. Dva sjezdy k sousedním nemovitostem na silnici III/4977 budou realizovány v původní šířce a od vozovky silnice
v místě styčné plochy odděleny zapuštěnou obrubou s převýšením 20 mm.
9. Stavba vyvolává potřebu vybudování nového veřejného osvětlení, stavba VO bude realizována samostatně,
lampy budou umístěny mimo komunikaci pro pěší, chodník, v případě umístění podél komunikace min. 0,5 m
od kraje vozovky (obrubníku).
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10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát
o ochranu osob na staveništi.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění
staveb, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou jsou stanoveny obecné technické požadavky na pozemní
komunikace, a kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších
předpisů a další ustanovení prováděcích předpisů a příslušných norem.
12. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech. Doklady budou předloženy
při závěrečné kontrolní přehlídce nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
13. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba
mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bude dodržena ochrana životního prostředí při výstavbě,
ochrana před znečištěním ovzduší, vod, nebude omezován přístup k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím
technického vybavení a požárním zařízením. Stavební suť ani výkopový materiál nesmí být skladován na
silničním tělese.
14. Stavebními činnostmi nebude znečištěna a poškozena silnice III/4977 a ostatní přilehlé pozemní komunikace.
V případě, že se tak stane v důsledku realizace stavby, bude znečistění, resp. poškození, neprodleně
odstraněno a silniční těleso uvedeno do odpovídajícího dopravně-technického stavu, včetně vyčištění
odvodnění.
15. Před zahájením stavebních prací stavebník požádá s minimálním předstihem 30-ti dnů silniční správní orgán
Magistrátu města Zlína o povolení zvláštního užívání dotčené silnice, případně o povolení omezení
obecného užívání silnice částečnou uzavírkou, objížďkou.
16. Je navržena změna umístění dopravního značení, stavebník požádá před podáním žádosti o kolaudací oddělení
dopravně správních řízení odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína o stanovení místní
úpravy provozu.
17. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o kolaudační souhlas.
18. Budou dodrženy všechny podmínky a upozornění účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, uvedené
v dokladové části projektové dokumentace:
podmínky a upozornění koordinovaného závazného stanoviska č.j. MMZL 140120/2017 ze dne 2. 1. 2018
a upozornění z hlediska ochrany přírody, která jsou součástí koordinovaného stanoviska:

odboru životního prostředí a zemědělství – orgánu ochrany přírody a krajiny (dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
•

•

Nedojde k poškození dřevin, tzn. bude dodržena norma ČSN 83 9061, zejména tato ustanovení:
v kořenovém prostoru dřevin se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých
případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s využitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost
výkopových prací od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m (nejméně 2,5 m). Při
výkopech nesmí dojít k přetnutí kořenů větších než 2 cm. Poraněním je nutno zabránit, případně je nutno
kořeny ošetřit. Kořeny je třeba přetnout ostře a místa řezu zahladit a ošetřit. Kořenový prostor stromů nesmí
být zatěžován pojezdy, odstavováním strojů a vozidel, skladováním stavebního materiálu. V kořenovém
prostoru se nesmí odkopávat půda.
Dřeviny, které budou případně v důvodu přímé kolize se stavbou odstraněny, je nutno na veřejném
prostranství u chodníku nahradit.

odboru životního prostředí a zemědělství – orgánu státní správy na úseku odpadového hospodářství (dle §
71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění)
•

Upozorňujeme, že přebytečná zemina může být využita pouze v místě stavby (na parcelách uvedených v
rámci stavebního povolení), v opačném případě s ní musí být nakládáno dle zákona o odpadech.
Upozorňujeme, že vzniklý stavební odpad i přebytečnou zeminu je třeba předat osobě oprávněné k jejich
převzetí a doložit doklady o tomto předání
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odboru životního prostředí a zemědělství – orgánu ochrany ovzduší (§ 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění)
•

S přihlédnutím k charakteru prováděných stavebních prací a povětrnostním podmínkám budou zavedena
účinná opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod.

•

Sypké stavební materiály budou skladovány na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo
k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.

•

Požadujeme dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku.

Upozornění:
Z hlediska ochrany přírody:
V případě kácení je nutné žádat o povolení ke kácení dřevin příslušný orgán ochrany přírody – obecní úřad
v Karlovicích. K žádosti musí být doloženo vlastnické právo či nájemní nebo uživatelský vztah žadatele k příslušným
pozemkům, nelze-li ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li
žadatelem vlastník pozemku. Výsledek správního řízení nelze předjímat. V případě vyhovění žádosti upozorňujeme
na možnost uložení náhradní výsadby jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin. Bez povolení je
možné kácet pouze dřeviny v případech výslovně uvedených ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, v platném znění.
Dále budou dodrženy a respektovány podmínky správců inženýrských sítí:
•
•

•
•

podmínky MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., vyjádření č. 031698/2020/PT ze dne 29.03.2021, souhlas
za podmínek viz VYJÁDŘENÍ *
podmínky E.ON Česká republika, s.r.o., (nově EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
2) v zastoupení Regionální správa Otrokovice, č.j. L4570-27010049 ze dne 4.3.2020, souhlas za
podmínek viz VYJÁDŘENÍ*
podmínky GridServices, s.r.o., č.j. 5002095513 ze dne 13.03.2020 souhlas za podmínek
viz VYJÁDŘENÍ *
podmínky CETIN, České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 555096/20 ze dne 09.03.2020,
souhlas za podmínek viz VYJÁDŘENÍ *

Stavebník je povinen zajistit aktualizaci stanovisek a vyjádření, která do doby zahájení stavby
pozbudou platnosti.
* úplná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou obsaženy v dokladové části projektové
dokumentace, která je nedílnou součástí žádosti o společné povolení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02 Zlín 4

Odůvodnění:
Dne 7.5.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Dne 20.7.2021 přípisem č.j. MMZL 136825/2021 oznámil speciální stavební úřad zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, veřejnost připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska s tím,
že námitky řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.
Ve stanoveném termínu nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Spis.zn. MMZL-odd.DSŘ-080938/2021/Vlk

str. 5

Č.j.: MMZL 221934/2021

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení záměru.
Stanoviska dále sdělili (souhlas bez podmínek, případně nedotčení):
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, NIPI
bezbariérové prostředí, o.p.s.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Stanovení účastníci společného řízení podle § 94k stavebního zákona:
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., CETIN a.s., GasNet
Služby, s.r.o., EG.D, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..
- další účastníci:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 120, 144, 146, 149, 150/1, 150/2, 152, 153, 154, 156/1, 157, 158, 159, 161, 162, 166/1, 166/2,
167, 171, 176, 180, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 193, 195, 197, 200, 203, 206, 207/1, 207/3, 208/2, 211,
212, 213, 215, 220/3, 319/1, 319/20, 319/22, 325/201, 326/2, 326/3, 331, 332, 334/1, 461, 462 v
katastrálním území Karlovice u Zlína
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Karlovice č.p. 10, č.p. 40, č.p. 86, č.p. 12, č.p. 72, č.p. 56, č.p. 70, č.p. 53, č.p. 58, č.p. 69 a č.p. 63
Vypořádání s námitkami a připomínkami účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci neuplatnili námitky ani připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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 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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému
obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také
stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením
stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně
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do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů
ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud
rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Daniela Vlková
otisk úředního razítka
stavební technik dopravně správních řízení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč
byl zaplacen dne 9.11.2021.
Obdrží:
stavebník (dodejky):
Obec Karlovice, IDDS: zd4bhmk
Martin Böhm, Nad Školou č.p. 403, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
účastníci (dodejky):
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

