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Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 1

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
V E Ř E J N O U

V Y H L Á Š K O U

Statutární město Zlín, IČO 00283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 1,
kterého zastupuje Marcela Sedlářová, Polní I 1128, Malenovice, 763 02 Zlín 4
(dále jen "stavebník") dne 2.2.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-1.stavba, SO 1-101 komunikace,
parkovací stání a chodník - 1. část, SO 1-102 komunikace, parkovací stání a chodník - 2. část
Zlín, Malenovice
na pozemcích parc. č. 801/4, 801/5, 860/3, 860/8, 893/3 v katastrálním území Malenovice u Zlína.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
spodní část - větev A ulice U Sídliště bude šířkově sjednocena na minimální průjezdní šířku 4,50m jako
živičná, do betonových obrubníků, na konstrukční vrstvě z kameniva, odvodněná podélným a příčným
spádem uličními vpustěmi do stávající kanalizace. Dva zpomalovací prahy ze zámkové dlažby zajišťují
současně místa pro přecházení. Na vozovku navazují kolmá a podélná parkovací stání s povrchem z
asfaltobetonu a z betonové dlažby, celkem v počtu 63, která budou zčásti opravena a zčásti nově
vytvořena. Chodníky budou opraveny ve stávajících trasách a přizpůsobeny úpravám. U domů č.p. 918 a
819 a dětského hřiště bude chodník z betonové dlažby do obrubníků doplněn.
horní část - větev B ulice U Sídliště bude šířkově upravena na průjezdní šířku 4,0 - 5,50m jako živičná, do
betonových obrubníků, na konstrukční vrstvě z kameniva, odvodněná podélným a příčným spádem
uličními vpustěmi do stávající kanalizace. Zpomalovací práh ze zámkové dlažby zajišťuje současně místo
pro přecházení. Na vozovku navazují kolmá parkovací stání s povrchem z betonové dlažby, celkem v
počtu 39, která budou zčásti opravena a zčásti nově vytvořena rozšířením plochy. Chodníky z betonové
dlažby do obrubníků budou přizpůsobeny úpravám, opraveny ve stávajících trasách a doplněny, k
zajištění obsluhy území.
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) 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 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
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a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Oddělení dopravně správních řízení Odboru
stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin).
Poučení:
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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Lubomír Kotásek
stavební technik
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
stavebník (dodejky):
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
Marcela Sedlářová, Polní I č.p. 1128, Malenovice, 763 02 Zlín 4
dotčené orgány:
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
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Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
Stavební úřad Magistrátu města Zlína, nám. Míru č.p. 12, 761 40 Zlín
ostatní:
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

Poznámka:
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a
ust. § 144 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední
desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu. Datum těchto vyvěšení je
rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.

