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

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
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"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím
dokončením, kterou dne 24.4.2018 podalo
Statutární město Zlín, IČO 00283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 1,
v zastoupení Marcela Sedlářová, Polní I 1128, Malenovice, 763 02 Zlín 4
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby
"Oprava chodníků v ulici 2. května"- SO 101 komunikace pěší, SO 102 stezka pro pěší a cyklisty-smíšený provoz,
SO 103 zastávkový záliv a úpravy komunikací,
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1388, 1403, 5325, parc. č. 2966/7, 2971/3, 3020/1, 3020/4,
3020/10, 3029/2, 3029/3, 3029/4, 3029/5, 3029/6, 3029/7, 3029/8, 3029/9, 3029/10, 3029/11, 3029/12,
3029/13, 3029/22, 3029/23, 3080, 3162, 3460, 4445 v katastrálním území Zlín, v tomto rozsahu:
změna názvu stavby– nový název bude „Rekonstrukce uličního prostoru v ulici 2.května, Zlín“
úprava šířky zvýšeného prahu v trase cyklostezky z původních 3,0m na šířku 4,0m
navýšení rozsahu nové obrusné vrstvy v prostoru křižovatky ul.Sokolská – 2.května
II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně;
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
3. V platnosti zůstávají všechny další podmínky, stanovené ve stavebním povolení č.j.MMZL
016830/2017 ze dne 6.2.2017.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 1
Odůvodnění:
Dne 24.4.2018 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením ve výše uvedeném
rozsahu. Speciální stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení č.j.MMZL 016830/2017 dne 6.2.2017.
Důvodem změny názvu stavby jsou pravidla čerpání dotace IPRU. Důvodem pro změnu šířky zvýšeného
prahu je novela TP 179, která umožňuje v šířce 4,0m sdružit přechod a přejezd pro cyklisty bez přerušení
stezky. Navýšení rozsahu nové obrusné vrstvy zlepší technické parametry dotčených pozemních
komunikací. Změna dokončení stavby byla stanovena s ohledem na zdržení průběhem tohoto řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v
jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
viz. stanoviska ke stavebnímu řízení
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
-

vlastníci dotčené technické infrastruktury, vlastnící sousedních nemovitostí.

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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Petr Vančík
stavební technik odd.DSŘ
otisk úředního razítka
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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.

Obdrží:
stavebník:
Statutární město Zlín, v zastoupení Marcela Sedlářová, IDDS: viigzdn
místo podnikání: Polní I č.p. 1128, Malenovice, 763 02 Zlín 4
dotčené orgány státní správy:
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
na vědomí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
sídlo: Tovární č.p. 1059/41, 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
Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en
sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5
Technické služby Zlín s.r.o., IDDS: 8yjuj99
sídlo: Louky č.p. 321, 763 02 Zlín 4
Alpiq Generation (CZ) s.r.o., IDDS: s82nwtn
sídlo: tř. Tomáše Bati č.p. 650, 760 01 Zlín 1
Teplo Zlín, a.s., IDDS: bqvgms2
sídlo: Družstevní č.p. 4651, 760 05 Zlín 5
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

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 pro stanovení podání případného odvolání.

