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Oprávněná
úřední osoba:

Radka Stratilová

v zastoupení

Telefon:
E-mail:

573 521 456
radka.stratilova@holesov.cz

Datum:

06. dubna 2017

Viadesigne s.r.o.
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav
IČO: 27696880

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Ţadatelé, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860 a
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČO: 00544558, oba v zastoupení na základě plné moci
Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880 podáním č.j. 8383/2017,
ze dne 20.03.2017 poţádali o stavební povolení stavby:

SILNICE II/490: RYMICE
na pozemcích p.č. 96, st. 124, st. 146, 155/1, 238/1, 238/2, 272/17, 721/3, 722/1, 722/2, 722/3,
722/4, 805/2 a 833 vše v katastrálním území Rymice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího úseku silnice II/490 na průjezdním úseku obce Rymice. Jedná
se o kompletní výměnu konstrukčních vrstev vozovky. Stavba se nachází v uzlových úsecích
silnice II/490: uzlový úsek č.7, název úseku „Vesnice“, km 0,008-0,198, dl. 190 m, uzlový úsek č.8,
název úseku „Hejnice“, km 0,000-0,277, dl. 277 m, uzlový úsek č.9, název úseku „Padělky“, km
0,000-0,359, dl. 359 m.
Stavební objekt: SO 101 Komunikace II/490
Stavební objekt řeší kompletní výměnu konstrukčních vrstev se sanací neúnosného podloţí
v celkové délce 0,826 km. V rámci rekonstrukce bude provedena nová konstrukce vozovky,
výškové napojení místních komunikací a ploch za obrubou. Šířka vozovky bude v rámci
rekonstrukce sjednocena na 6,5 m mezi obrubami.

Digitálně podepsal Eva Frybortová
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Stavební objekt: SO 102 Obruby, sjezdy a MK - Rymice
Osazení obrub s napojením na stávající místní komunikace a stávajících sjezdů s respektováním
jejich historického umístění.
Stavební objekt: SO 201 Mostní objekt
Stavební objekt řeší vybudování nového propustku místo stávajícího ve velmi špatném stavu, který
převádí Rymický potok. Propustek bude vybourán včetně základů a bude proveden z rámových
prvků. Zaloţení nového propustku se provede na betonové desce, která bude vyztuţena sítí KARI.
Betonová deska bude z betonu a bude uloţena na podkladním betonu. Bude osazeno ocelové
zábradlí a koryto potoka bude vyčištěno a dno bude opatřeno kamennou dlaţbou do suché
betonové směsi.
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení investic, jako věcně
a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle ustanovení
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), § 15 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a § 16 a
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) oznamuje v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona
zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikoţ jsou mu
dobře známy poměry staveniště a ţádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, speciální stavební úřad upouští při projednání
ţádosti stavby od ústního projednání podle § 112 odst. 2 stavebního zákona.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky podat nejpozději do 10-ti dnů od doručení
tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené
orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu v Holešově, odboru
výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
1.patro, dveře č. 203 ve lhůtě shora uvedené (úřední dny: Po a St 8.00-11.00 a 12.00-17.00 hod.,
ostatní pracovní dny po předchozí telefonické dohodě).
Účastník řízení můţe dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám, závazným stanoviskům, popřípadě k důkazům, které mohly být uplatněny v územním
řízení, nebude přihlédnuto.
Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatření důkazů a dalších podkladů pro
vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Speciální stavební úřad můţe podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172
odst. 1 stavebního zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě její přizvané
vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka
Radka Stratilová v.r.
referent odboru výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí
oddělení investic
Městského úřadu Holešov
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce

Ev.č.:
Vyvěšeno dne:
Bude sejmuto dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2
v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření
případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad
Holešov.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm.a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860 a
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov,
oba v zastoupení na základě plné moci Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav,
IČO: 27696880, DS: PO, zrkaeex
Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 2
správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, DS: PO,m49t8gw
Museum Kroměříţska, p.o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříţ, DS: PO, envk6c7
Věra Zlámalová, Rymice 133, 769 01 Holešov
Milada Hubíková, Stoličkova 1922/20, 767 01 Kroměříţ
Jaromír Janalík, Novákova 1361/6, 415 01 Teplice
Pavel Janalík, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Petr Janalík, Albertova 3883/27, 767 01 Kroměříţ
Roman Janalík, Drválovice 34, 679 36 Vanovice
Zdeňka Šmardová, Rymice 73, 769 01 Holešov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, DS: PO, qa7425t
Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříţ, DS: PO, uk9gx2j
- sousední pozemky: p.č. st.126, st.126/1, st.126/2, st.126/3, st.127, st.128, st.129, st.130, st.131,
st.169, st.170, st.171, st.177/1, st.177/2, st.180, st.181/1, st. 181/2, st.182, st.183, st.185, st.190/1,
st.191, st.193, st.194/1, st.194/2, st.197, st.198, st.202, st.212, st.213, st.226, 127/3, 155/2, 156,
159, 160/1, 160/18, 160/29, 160/30, 238/4, 241/1, 243/2, 243/3, 245/5, 246/3, 272/16, 272/18,
272/37, 272/38, 272/39, 272/40, 272/41, 338/31, 529/1, 529/20, 529/23, 529/28, 703/3, 703/10,
707/1, 707/2, 711, 712, 713, 716/3, 717/1, 717/2, 720/1, 721/3, 724, 736/1, 756/3, 757/1, 764/1,
796, 831, 832 a 834, vše v katastrálním území Rymice.
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení ţivotního prostředí,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení stavebního řádu,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov
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Policie ČR DI Kroměříţ, Březinova 2819, 767 28 Kroměříţ, DS: OVM, w6thp3w
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo Nábřeţí 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,
xwsai7r
Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, DS: PO
bv4gfwe
K vyvěšení:
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu
úřadu se ţádostí o vyvěšení:
Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Obecní úřad Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, DS: OVM, g4bbikg
Na vědomí (email a poštou):
Egeria, o.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, email: mirek_mach@seznam.cz
Děti Země – Klub za udrţitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, e-mail: dz.brno@ecn.cz
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