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

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:
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"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního
povolení, kterou dne 28.2.2018 podalo
Statutární město Zlín, IČO 00283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 1,
v zastoupení Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Magistrátu města Zlína,
ing.Petr Hlaváč, IČO 00283924, L. Váchy 602, 760 01 Zlín 1
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do 16.5.2020 platnost stavebního povolení č.j.MMZL 048151/2016 ze dne 13.4.2016 na stavbu
"Stezka pro chodce a cyklisty, Čepkov - JS" - SO 101 integrovaná stezka, SO 201 opěrná zídka
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1763/1, 1783/1, 1785, 2001/14, 2001/36, 2001/42, 2001/50,
2001/51 v katastrálním území Zlín.
Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2020, ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají
v platnosti. Stavebník je povinen aktualizovat stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní
správy, pokud byla časově omezena.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 1
Odůvodnění:
Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy
stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
důvodem žádosti o prodloužení je časová prodleva v přípravě zahájení stavby z důvodu nepřidělení
finančních prostředků.
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Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla
prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
-

majitelé sousedních nemovitostí, vlastníci inženýrských sítí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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.

Petr Vančík
stavební technik oddělení DSŘ
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.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
stavebník:
Statutární město Zlín, v zastoupení Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Magistrátu města
Zlína, L. Váchy č.p. 602, 760 01 Zlín 1
dotčené orgány státní správy:
Odbor stavebních a dopravních řízení, Stavební úřad, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
na vědomí:
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
sídlo: Tovární č.p. 41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
INTERNEXT 2000, s.r.o., IDDS: cfdcinp
sídlo: Palackého č.p. 166, 755 01 Vsetín 1
Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Teplárna Zlín, IDDS: s82nwtn
sídlo: Dubská č.p. 257, Dubí, 272 03 Kladno 3
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en
sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5
Teplo Zlín, a.s., IDDS: bqvgms2
sídlo: Družstevní č.p. 4651, 760 05 Zlín 5

Poznámka:
Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí se vyvěšuje na úřední
desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu. Datum těchto vyvěšení je
rozhodující k případnému podání odvolání.

