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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

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

70934860, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1, které zastupuje MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, 

Michelská č.p. 580/63, Praha 4-Michle, 141 00  Praha 41 (dále jen "žadatel") podal dne 11.1.2021 

žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou" 

Objekty řady 100 - objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

SO 101 - propustek (stavba hlavní)  

Objekty řady 200 - mostní objekty a zdi 

SO 201 - provizorní lávka pro pěší (stavba vedlejší) 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 544/1, 544/2, 546/2, 547, 1793/1 v katastrálním území Mikulůvka.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o novostavbu propustku na stávajícím místě, tímto pak vyvolanou úpravu úseku silnice a 
provedení obnovy ochranného statického opevnění spodní stavby propustku a udržovací práce v korytě 
vodního toku. Jedná se o stavby dopravní infrastruktury, které budou napojeny na stávající dopravní 
infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. Silnice bude po dobu demolice 
stávajícího propustku a osazení nového úplně uzavřena. Při dokončovacích pracích bude doprava 
probíhat po provizorní komunikací středem nového propustku. 

Objekty řady 100 - objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
SO 101 - propustek (stavba hlavní) 

Spodní stavba: 
Založen bude provedeno plošné na základové desce tl.250mm se základovými pasy pod čelními zdmi. 
Beton základů C25/30 XA2. 
Nosná konstrukce, přechodové oblasti: 
Nosná konstrukce je tvořena prefa rámovými díly o světlosti 2.0x1,0m. Na prefa dílcích bude vytvořena 
roznášecí betonová deska ze železobetonu (C30/37 XF2+XD1). Nové přechodové oblasti budou ze 
štěrkodrti fr. 0-32 hutněné po vrstvách max. 300 mm. Podél rubových stěn nosné konstrukce budou 
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položeny a obetonovány mezerovitým betonem rubové drenáže z perforovaných PE trubek 0150, které 
budou vyústěny na výtokové straně propustku do vodního toku. 
Vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky: 
Vozovka: je navržena jako živičná z ACO. Izolační systém: je navržena celoplošná izolace na pečetící 
vrstvě. Římsy jsou navrženy se zvýšeným proužkem celkové šířky 0,50m. Kolejový svršek: není navržen. 
Zálivky: jsou navrženy z modifikovaného asfaltu. 
Vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení: dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení: 
Záchytné zařízení: na propustku je navrženo ocelové dvoumadlové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m. 
 
 
Úprava koryta vodního toku: 
Na obou stranách propustku je navrženo opevnění koryta pomocí kamenné dlažby do betonu ukončeno 
příčným betonovým prahem, plynule navazující na stávající stav. Dále budou vybudovány výústní objekty 
rubových drenáží v opevnění břehů vodního toku na výtokové straně propustku. 
Obnova opevnění koryta a břehů v těsné blízkosti propustku je navržena z dlažby z lomového kamene do 
bet. lože, spárovaní cementovou maltou. Pro zamezení vymílání opevnění dna koryta vodního toku jsou 
navrženy stabilizační betonové prahy pod úrovní nivelety dna 0,4x0,8 m, zataženy min. 1,5m do břehu 
koryta. 

Úprava úseku silnice III/05724  
Jedná se o vyvolanou úpravu úseku silnice, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese 
zpracovaném v měřítku 1:250 na podkladě katastrální mapy, kde je délka úpravy a směrové řešení 
zakresleno. V úseku upravované komunikace bude provedena výměna živičných povrchů, budou 
provedeny nové ložné a podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta 
komunikace bude upravena v návaznosti na novou konstrukci propustku a bude plynule napojena na 
niveletu komunikace před a za upravovaným úsekem. 

Odvodnění srážkových vod z povrchu silnice je řešeno příčným a podélným spádem do volného terénu. 

Odvodnění srážkových vod z povrchu silnice v místě propustku je řešeno příčným spádem ke zvýšeným 

obrubám (římsám), odtud pak podélným spádem do odvodňovacího žlabu, který je zaústěný do koryta 

vodního toku. 

 

Objekty řady 200 - mostní objekty a zdi 

SO 201 - provizorní lávka pro pěší (stavba vedlejší) 

Jedná se o provizorní lávku pro pěší pro přemostění vodního toku včetně navazující stezky pro pěší pro 
zachování dopravy pěších po dobu uzavření propustku před točnou v obci Mikulůvka. Provizorní stezka 
pro pěší je navržena šířky 1,5m. 

Základy mostních podpěr a křídel 
Jsou navrženy ze štěrkopískového podsypu. 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi 
Jsou navrženy z 1 x silničního panelu, závěrná zídka je navržena z dřevěné fošny. 
Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry 
Nosná konstrukce je navržena z 2 x ocelového profilu, uložení je navrženo na dřevěný hranol, jsou 
navrženy 
dřevěné příčníky. 
Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky 
Podlaha je navržena z dřevěných fošen. 
Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení: dopravní značení, osvětlení, odvodňovací 
zařízení 
Je navrženo dřevěné zábradlí výšky se svislou výplní 1,2m. 

 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, 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 zahájení společného řízení podle § 94m stavebního 

zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 

účastníci řízení své námitky nejpozději do 
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15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám 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, úterý, čtvrtek, pátek 
8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 13:30 hodin a to pouze po předchozím objednání). 

 

Poučení: 

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

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, 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. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 

stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 

stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Námitky 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. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve 

věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných 

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. 

 

  

 

Bc.Iveta Šilhová, v. r. 

referent odboru územního plánování a stavebního řádu 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (doručenky): 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc 
v zastoupení MSS - projekt s.r.o., IDDS: ba7n2p2 
Dana Martinková, Horní Lideč č.p. 211, 756 12  Horní Lideč 
Josef Zajíček, Mikulůvka č.p. 292, 756 24  Bystřička 
Tomáš Žárský, Rokytnice č.p. 458, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Daniel Žárský, Okružní č.p. 431, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
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B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati,spol. s r.o., IDDS: mvpzzwu 
Karel Krumpolc, Okružní č.p. 411, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Jarmila Krumpolcová, Okružní č.p. 411, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Obec Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3 
Josef Zajíček, Mikulůvka č.p. 124, 756 24  Bystřička 
Anežka Zajíčková, Mikulůvka č.p. 124, 756 24  Bystřička 
Naděžda Kvitová, Mikulůvka č.p. 305, 756 24  Bystřička 
Zdeněk Žárský, Mikulůvka č.p. 305, 756 24  Bystřička 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Český rybářský svaz, IDDS: wfqyvcs 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

  
Dotčené správní úřady: 
HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
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 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: scsbwku 

  
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 § 94k písm. e) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 393 v katastrálním území Lázy u Valašského Meziříčí, st. p. 239, 298, 332, 344, 359, parc. č. 1/1, 

1/7, 1/12, 1/15, 1/19, 8/3, 8/4, 11/2, 538/1, 538/4, 538/5, 538/6, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 542/5, 543/2, 

543/3, 1795/1, 1795/7, 1795/9, 1820/1 v katastrálním území Mikulůvka 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Mikulůvka č.p. 99, č.p. 124, č.p. 86 a č.p. 305 

 

 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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