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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IČO 

70934860, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1, 

kterého zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., Ing. Ivo Prokop, IČO 27731405, Slavíčkova č.p. 827/1a, 

Lesná, 638 00  Brno 38 (dále jen "stavebník") dne 10.12.2018 podal žádost o vydání stavebního 

povolení na stavbu: 

"Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt" 

SO 102 chodníky + obruby 

SO 103 napojení místních komunikací 

SO 201 most 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 405, 410/5, 414/3, 1631/1, 1640/10, 1771/1, 1771/2, 1771/5, 

1799/1, 1799/2, 1799/3, 1800/2, 1821 v katastrálním území Mikulůvka.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje: 

"Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt" 
 
SO 102 chodníky + obruby – Jedná se o zřízení nových chodníků navazujících na chodníky stávající a 
chodníkové římsy na mostě. Směrové řešení je vedeno ve stávající trase, výškové řešení komunikace 
bylo přizpůsobeno stávající silnici a je pouze upraveno dle okolních staveb a terénu. Nové chodníky jsou 
navrženy jako oboustranné, šířky 2,0 m. Nově budované chodníky mají sklon do vozovky 2,0% (v těsné 
blízkosti mostních říms sklon upraven na 2,5%). Chodník bude zvýšený o 160mm nad výškovou úroveň 
nové vozovky a bude přesně navazovat na mostní římsu. Pouze v místech pro přecházení bude obruba 
snížena na 20 mm, zároveň ale bude zachován nesnížený průjezdný prostor min 900 mm ve sklonu 2,0% 
viz příloha č. 03 příčné řezy v SO 102 chodníky. 

 

SO 103 napojení místních komunikací - Tento objekt je součástí stavby, jejíž účelem je upravit veřejné 

místní komunikace v obci Mikulůvka. Jedná se především od kompletní výměnu vozovkového souvrství 

na místních komunikací, jejich ohraničení betonovými silničními obrubami nebo pohozem ze štěrkodrti, 

napojení na stávající zámkovou dlažbu a také zřízení nového propustku pod místní komunikací za 

mostem. Směrové řešení je vedeno ve stávající trase, jen je upraveno dle platných norem ČSN. Také 
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výškové řešení komunikace bylo přizpůsobeno stávající silnici a je pouze upraveno dle okolních staveb a 

terénu. 

Pro odvedení vod z příkopu na pravé straně na konci úseku bude nutné zřídit pod 2.MK trubní propustek 

- dno příkopu zde klesá právě směrem k paprsku křižovatky. Propustek bude proveden z PVC trubky 

DN400, uložené ve sklonu 5,0 %. na vrstvě štěrkopísku, tloušťky min. 200 mm. 

Podél okrajů vozovky v oblouku bude hraniční prvek mezi vozovkou a okolním terénem tvořit silniční 

obruba ABO/1000/150/250 uložená do betonového lože C16/20n XF1. V přilehlých (přímých) částech pak 

bude nezpevněná krajnice šířky 500 mm, vytvořená pohozem ze štěrkodrti tloušťky 150 mm. Výška horní 

povrchu obrub nad vozovkou bude minimálně 100 mm. 

 

SO 201 most - Stávající propustek bude zcela odstraněn, na jeho místě bude vybudován nový most. 

Most je navržen na zatížení dle platné ČSN EN 1991 a jeho uvažovaná minimální životnost činí 100 let. 

Nový most je navržen jako železobetonový rám o jednom poli bez středního pilíře. Mostovku tvoří příčel 

ZB rámu, s minimální výškou 350 mm. Vozovka na mostě je navržena jako živičná netuhá. Odvodnění 

mostovky bude přímo do vodoteče. Hlavní nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický železobetonový rám 

vetknutý do ŽB základů. Příčel rámu bude přímá se zaoblením o poloměru 50 mm na styku se stojkami 

rámu. Tento typ konstrukce nevyžaduje pozdější údržbu. Konstrukce bude plošně založena na 

železobetonové desce. 

Návrh prostorového uspořádání nového mostního objektu byl proveden dle platných norem a předpisů a 

byl konzultován v průběhu projektování na výrobních výborech - viz zápisy v dokladové části. Návrh 

prostorového uspořádání mostního objektu vychází ze schválené dokumentace ve stupni DUR. Návrhem 

celkové přestavby mostu dojde k rozšíření stávající volné šířky komunikace a tím i k zvýšení bezpečnosti 

silničního a pěšího provozu. Co se týká výškového řešení, má NK mostu má v celé délce konstantní 

stoupající podélný sklon 1,5 %. Příčný sklon NK mostu je jednostranný se sklonem 3,0 % a klesá směrem 

k povodní straně mostu. Příčné i podélné sklonové poměry na mostě jsou vyřešeny sklonem nosné 

betonové desky, tzn. že vozovkové vrstvy se budou klást již v konstantní tloušťce. 

Směrově se jedná o křižovatku hlavní komunikace III. třídy č. 05724 s dvěma místními komunikacemi. 

Oba paprsky MK jsou v bodě křížení s hlavní komunikací kolmé k její ose. Vzdálenost jednotlivých bodů 

křížení je cca 20 m. Napojení na hlavní komunikaci je provedeno směrovými oblouky o poloměru 5 m, 

kromě začátku úseku, kde je napojení na stávající zámkovou dlažbu provedeno obloukem o poloměru 10 

m.V celém úseku bude povrchová voda odvedena příčný sklonem na nezpevněné krajnice a odtud přímo 

do vodoteče. Tam kde je již komunikace lemována silničními obrubami bude voda vedena podélným 

sklonem až k navazující komunikaci III/05724, odtud jednostranným příčným sklonem až k úžlabí na 

povodní straně mostu, kde srážkovou vodu pojmou uliční vpusti před i za mostem. 

Most je šikmý (71,2 gradů). Šířkově bude most převádět silniční kategorii M02 9,8/8,20/30. Na mostě 

budou monolitické železobetonové římsy dodatečně kotvené pomocí kotev z příčle, případně z křídel 

mostu. Pravá římsa bude provedena v minimální šířce 800 mm, levá římsa bude provedena jako 

chodníková, s průchozí šířkou 1500 mm. Sklon pravé římsy je 4 % a levé - chodníkové římsy 2,5 % 

směrem k vozovce. Jako záchytné zařízení bude na mostě použito ocelové mostní zábradlí se svislou 

výplní. Volná šířka mostu je 9,20 m, šířka mezi obrubami 7,20 m. Délka mostu je 7,32 m. Polohově je 

most umístěn na místě stávajícího propustku, který bude zcela odstraněn. Z hlediska mostního otvoru 

dojde k zvětšení průtočné šířky a výšky a zmenšení stavební výšky. 

 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen“ stavební úřad“), 

jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální 

stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 

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"), oznamuje podle § 112 odst. 1 

stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští 

od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 

řízení své námitky, popřípadě důkazy do 
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10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor 

územního plánování a stavebního řádu, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 

hodin (doporučené dny) a úterý, čtvrtek 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 13:30 hodin (v těchto dnech není 

garantována dostupnost všech referentů a to z důvodu možných jednání mimo budovu městského úřadu, 

doporučujeme přítomnost požadovaného referenta na pracovišti předem ověřit)). 

 

Poučení: 

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat, musí být uplatněny v uvedeném termínu, 

jinak se k nim nepřihlíží.  

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující 

stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na 

základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 

podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo 

skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů 

pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, 

jinak se k nim nepřihlíží. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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. 

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 nepřihlíží. 

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 

požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o 

námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v 

případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

  

Upozornění na uhrazení správního poplatku: 

Stavební úřad upozorňuje žadatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení 

majetkové správy, kterého zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., že před vydáním rozhodnutí je povinen 

uhradit správní poplatek podle zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve výši 10.000,- Kč.  

Správní poplatek lze uhradit na pokladnách Městského úřadu Valašské Meziříčí (Soudní 1221, 75701 

Valašské Meziříčí a Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí) nebo bankovním  
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převodem na účet Města Valašské Meziříčí: 

číslo bankovního účtu: 19-1229851/0100, variabilní symbol: 1364123969. 

 

  

Bc.Iveta Šilhová, v. r. 

referent odboru územního plánování a stavebního řádu 

„otisk úředního razítka“ 

Obdrží: 

Účastníci řízení (doručenky): 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc 

PROKOP MOSTY s.r.o., IDDS: i87u7wv 

Alena Havleová, Mikulůvka č.p. 211, 756 24  Bystřička 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Mgr. Eva Vrbová, Mikulůvka č.p. 103, 756 24  Bystřička 

JEDNOTA,  spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv 

Zlínský kraj, Oddělení majetkové správy, IDDS: scsbwku 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Václav Hrabovský, Mikulůvka č.p. 37, 756 24  Bystřička 

Milan Konvičný, Hošťálková č.p. 381, 756 22  Hošťálková u Vsetína 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Obec Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

  

Dotčené správní úřady: 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor vnější služby Vsetín, Dopravní inspektorát, 

IDDS: w6thp3w 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01  Valašské Meziříčí  

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřad územního 

plánování, Soudní č.p. 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend, Zašovská č.p. 784, 757 01  Valašské 

Meziříčí 1 

Obecní úřad Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3 

  

Na vědomí: 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní 

č.p. 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 

 

Účastníci řízení uvedení v § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícímu věcnému břemenu k sousedním pozemkům: 

st. p. 339, 443, 527, 565, 566, 567, 582, parc. č. 305/20, 397/6, 404/1, 404/2, 404/3, 407, 410/1, 410/2, 

414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 417/2, 417/3, 417/5, 421/2, 719, 1609/3, 1609/7, 1609/10, 1609/15, 1609/16, 

1609/17, 1609/18, 1619/2, 1620/1, 1621/1, 1621/3, 1624, 1625/1, 1625/2, 1626/1, 1626/2, 1627, 1631/3, 

1640/9, 1771/6, 1800/3, 1800/4, 1815/2, 1820/1, 2153 v katastrálním území Mikulůvka 

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícímu věcnému břemenu k sousedním stavbám: 

Mikulůvka č.p. 90, č.p. 211, č.p. 37, č.p. 65 a č.p. 254 
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K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské 

Meziříčí, Obecního úřadu Mikulůvka a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu 

Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

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

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující 

dálkový přístup: 

 

…………………………………………….. 
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