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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T Í  
 S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  

 
Výroková část: 
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH MěÚ Vizovice“ nebo 
„speciální stavební úřad“) jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle ust. § 16 
a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako 
správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na ust. § 94j odst. 2 a následujících stavebního 
zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ust. § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby, kterou dne 
18.09.2019 podali: 
 
obec Veselá, IČ: 002 26 203, se sídlem Veselá 133, 763 15 Slušovice, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, 
na základě plné moci v zastoupení Traffic Design s.r.o., IČ: 064 99 236, Božkova 1618/8, 160 00 Praha 
Dejvice, pobočka Zlín: Max 32, kancelář 526, J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín, (dále také „žadatel“), 
 
a na základě tohoto posouzení po provedeném řízení: 
 
I. podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
        úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhl. 
        č. 503/2006 Sb.“) 

schvaluje stavební záměr  
na stavbu „Oprava průtahu silnice III/4918 obcí Veselá“ 

 
SO 101 - Silnice III/4918 
SO 102 - Místní, účelové a komunikace pro pěší  

   SO 161 - DIO ŘSZK, p.o. SO 162 - DIO Obec Veselá 
 
(dále jen „stavba") umístěná na pozemcích parc. č. 1, 3, 4, 6, 122, 301, 302, 304, 359, 130/1, 207/1, 253/1, 
253/2, 449/1, 510/3, 510/4, 753/1, 867/1, vše v obci Veselá, k. ú. Veselá u Zlína. 
 
Stavba obsahuje: 
Předmětem stavby je oprava úseku obousměrné dvoupruhové silnice III/4918 s proměnnou šířkou cca 6,0 m 
v délce cca 738 m, staničení km 2,892 – 3,629, v průtahu obcí Veselá včetně obnovy stávajícího chodníku, 
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úpravy připojení navazujících komunikací a sjezdů, zajištění odvedení srážkových vod z vozovky, výšková 
úprava inženýrských sítí a doplnění dopravního značení. Jednotlivé fáze výstavby budou řešeny 
přechodným dopravním značením, bez stanovení objízdných tras. 
  
SO 101 – Silnice III/4918 
Je navržena oprava úseku asfaltového krytu vozovky obousměrné dvoupruhové silnice, směrové a výškové 
vedení nivelety stávající, šířkového uspořádání provedeno jako intravilánové mezi zvýšenými obrubníky  
a chodníkem (SO 102), s navázáním na stávající plochy komunikací. Podélný sklon 0,2 - 12%. Lomy 
výškového polygonu zaobleny zakružovacími oblouky o poloměrech 500 – 2000 m. Základní příčný sklon 
navržen střechovitý 2,5 %, ve směrových obloucích jednostranný dostředný min. 2,5 %. Degradované 
obrubníky budou nahrazeny novými. Odvedení povrchových vod zajištěno příčným a podélným spádem do 
stávajících uličních vpustí, které budou doplněny nově vybudovanými přípojkami a vpustěmi, se zaústěním 
do stávající kanalizace.  
Navržená konstrukce: Základní oprava vozovky silnice s výměnou krytu:  
D1-N-2, ZDS III, P III                                   vrstva         mm        kg.m-2   materiál                      provádění                   
Asf. beton obrusný středozrnný                   ACO 11+   50 mm                ČSN EN 11108-1       ČSN 73 6121 
Postřik spojovací emulzní                            PS, E                        0,3       ČSN EN 12271          ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložní hrubozrnný                 ACL 16+    50 mm                ČSN EN 13108-1       ČSN  73 6121 
Kompozit dvouosé geomříže  a textilie pro vyzt.asf. povrchů, min. tahová pevnost 20/20kN     TP 147 
Postřik spojovací emulzní                            PS,E                         1,2       ČSN 12271                ČSN 73 6129 
Oprava podélných trhlin, vyčištění…                                                                                           TP 115 
Odfrézování povrchu  
Celkem                                                                          100 mm 
 
SO 102 -  Místní, účelové a komunikace pro pěší  
Je navržena stavební úprava a doplnění stávajícího levostranného chodníku pro pěší a obrub podél celého 
úseku rekonstruované silnice. Výškové a směrové vedení respektuje vedení nivelety a šířkové uspořádání 
v SO 101. Vzhledem k šířkovým poměrům je chodník navržen v proměnlivé šířce s minimálním průchozím 
prostorem 1,1 m; dojde k lokálnímu zúžení chodníku ve staničení km 2,95044 - 2,99044, pozemek parc. č. 
510/4, v délce 40,0 m proveden v proměnlivé šířce 1,10 m - 1,40 m; km 3,10600 a km 3,11200 pozemek 
parc. č. 753/1, zúžení na 1,3 a 1,4 m; km 3,32000 - 3,32500, pozemek parc. č. 449/1, zúžení na 1,15 m, 
délka 5,0 m (viz rozhodnutí o povolení výjimky z požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby). Povrch chodníku navržen 
z betonové dlažby tl. 80 mm, betonové obrubníky z betonu C 30/37 – XF4 kladené do betonového lože 
s opěrou z betonu C 20/25, odvodnění příčným a podélným spádováním na komunikaci do uličních vpustí.  
Součástí bude úprava stávajících sjezdů k nemovitostem v nezbytně nutném rozsahu, v  místě styčné plochy 
budou sjezdy odděleny nájezdovou obrubou s převýšením 20 mm nad niveletou vozovky. V místech bez 
přirozené vodící linie bude osazen chodníkový obrubník s nášlapem 6 cm. Stavba chodníku bude provedena 
v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb – hmatové úpravy, apod.  Navržená konstrukce:   
Pojížděný chodník:                                                                  Chodník: 
D2-D-, TDZ O, PIII  mm   materiál              provádění              mm      materiál              provádění 
Betonová dlažba     80     ČSN EN 1338    ČSN 73 6131         60       ČSN EN 1338     ČSN 73 6131        
Lože z drtě              40     ČSN EN 13285  ČSN 73 6131         30       ČSN EN 13285   ČSN 73 6131                            
Štěrkodrť 0-63       200     ČSN EN 13285 ČSN 73 6131        150       ČSN EN 13285   ČSN 73 6131                               
Celkem                  320 mm                                                     240 mm  
 
Součástí bude úprava stávající levostranné autobusové zastávky v jízdním pruhu (staničení km 3,0234 – 
3,041), výška nástupní hrany 0,2 m. Pravostranná zastávka bude nově doplněna ve staničení km 3,039 – 
3,052 km; betonové obrubníky u autobusových zastávek s převýšením 150 mm nad obrusnou vrstvou 
vozovky.  

SO 161 DIO (ŘSZK, p.o.) a SO 162 DIO (Obec Veselá)  
Navržená dopravně inženýrská opatření k užití přechodného dopravního značení během realizace 
stavebních prací pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v místě prováděné stavby a návrh provedení 
stálého dopravního značení po dokončení stavby.  
 
 
II. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1.  Záměr bude umístěn v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500 (výkres č. C03)  
a s katastrálním situačním výkresem v měřítku 1:500 (výkres č. C02) se zakreslením stavebních 
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pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, které jsou nedílnou 
součástí dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem pro pozemní komunikace v rámci tohoto 
společného řízení. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Traffic Design s.r.o., IČ: 064 
99 236, Michal Kočí, odpovědný projektant Ing. Karel Říha, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ČKAIT 0011311 v únoru 2019.   

2.  Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy umisťované stavby subjektem k tomu oprávněným.  
 
 

III. V souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavební záměr bude proveden podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení speciálním 
     stavebním úřadem pro pozemní komunikace, zpracovala společnost Traffic Design s.r.o., IČ: 064 99 236,  
     Michal Kočí, odpovědný projektant Ing. Karel Říha, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
     ČKAIT 0011311, únor 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
     stavebního úřadu.  
2.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele.  
3.  Stavebník oznámí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 18q vyhl. č. 503/2006 Sb.,  
     o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu  
     s předloženou dokumentací a podmínkami stanovenými v závazných stanoviscích vydaných pro řízení 
     dotčenými správními orgány, s dostatečným časovým předstihem, tyto fáze výstavby pro provedení 
     kontrolní prohlídky stavby: 
     - po dokončení stavby. 
4. Před zahájením stavebních prací bude oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou provedeno 
     vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněna opatření předcházející 
     jejich ohrožení nebo poškození v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou 
     součástí projektové dokumentace. Doklady o vytyčení předloží stavebník k závěrečné kontrolní 
     prohlídce.  
5. Při realizaci stavby budou respektována stanoviska dotčených orgánů, vyjádření a podmínky správců 
     technických sítí uvedených v seznamu dodaných podkladů. Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci 
     vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena.  Vyžádají-li si to okolnosti, budou správci sítí přizváni 
     podle povahy věci ke konzultaci.  
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále 
zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární 
bezpečnosti a civilní ochrany. 

7. Při stavbě budou dodržována závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, 
zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
pozemních komunikací a veřejného prostranství).  

8. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.  

9. Staveniště musí být zařízeno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí např. 
hlukem, prachem, dále k omezování přístupu k přilehlým pozemkům k sítím technického vybavení  
a požárním zařízením.  

10. Zjištěné závady na stavbě, které by ohrožovaly životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, budou 
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 

11. Se vzniklým odpadem, který nebude možné využít, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a s příslušnými prováděcími vyhláškami. Doklady o této skutečnosti 
budou stavebníkem doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

12. Při provádění stavby bude na stavbě nebo staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby. 
13. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích odstranit veškeré závady 

ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou na komunikacích, po nichž bude probíhat staveništní 
doprava. 

14. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo 
opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů  
vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady nebo plnohodnotně nahradit. 

15. Stavební práce budou dokončeny do konce října 2021. 
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16. MěÚ ODSH MěÚ Vizovice si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud  
by to vyžadoval silniční nebo jiný veřejný záměr. 

17. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů státní správy 
vyplývající z jejich stanovisek a rozhodnutí vydaných k dokumentaci pro územní a stavební řízení, 
zejména následující: 

 Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, vydal dne 14.10.2019 pod č. j. MUVIZ 1/2019 sp. zn. MUS-
726/2019-SU/Čer souhlasné závazné stanovisko, kterým souhlasí s umístěním výše uvedeného 
záměru za těchto podmínek:  
- Záměr bude umístěn v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500 (výkres č. C03) 
  a s katastrálním situačním výkresem v měřítku 1:500 (výkres č. C02) se zakreslením stavebních 
  pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, které jsou nedílnou  
  součástí dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem pro pozemní komunikace v rámci  
  tohoto společného řízení. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Traffic Design s.r.o., IČ:  
  064 99 236, Michal Kočí, odpovědný projektant Ing. Karel Říha, autorizovaný inženýr pro dopravní 
  stavby, ČKAIT 0011311 v únoru 2019.   
- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy umisťované stavby subjektem k tomu oprávněným.  

 Rozhodnutí o povolení výjimky z z ustanovení přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb podle ust. § 14 vyhlášky  
č. 398/2009 Sb. 

 Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko č. j. MUVIZ 
016508/2019 ze dne 09.10.2019, ve věci úpravy připojení stávajících dopravních připojení pozemních 
komunikací a nemovitostí dotčených stavbou.  

 Městský úřad Vizovice, odbor Životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko č. j. MUVIZ 
12872/2019/MM ze dne 10.10.2019: 

     Orgán odpadového hospodářství: 
      vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých  

 druhů a kategorií, zařazených podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Poté budou 
 předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.  

      Pozemní komunikace (Silniční správní úřad): 
      Investor je povinen s dostatečným časovým předstihem požádat příslušný silniční správní úřad 

 o povolení: 
 - výjimky z požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (šířka chodníku pod 1,5 m), 
 -    zvláštního užívání silnice III/4918  pro provádění stavebních prací, 
 -    zvláštního užívání dotčených místních komunikací (Obecní úřad Veselá), 
 -    úpravu stávajících připojení k místní komunikaci (Obecní úřad Veselá),     
 -  stanovení přechodné úpravy provozu podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

 pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, pro provádění stavebních prací. 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, 
souhlasné  stanovisko ze dne 08.10.2019, č. j. KRPZ-92213-4/ČJ-2019-150506.    

 Krajská hygienická stanice ZK vydala dne 10.09.2019 souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSZL 
21120/2019, přičemž souhlas se váže na splnění podmínky:  

          V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány 
tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických 
limitů hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově 
významných stavebních činností a prací bude organizací prací, personálním a technickým vybavením 
zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí 
v bezvadném technickém stavu.  

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, souhlasné závazné stanovisko č. j. HSZL-4553-2/SPD-2019 
ze dne 30.08.2019. 

 Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZ, souhlasné koordinované závazné stanovisko č. j. KUZL 
52130/2019 ze dne 09.09.2019. 

18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců 
technické infrastruktury k dokumentaci pro územní a stavební řízení, zejména: 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, č. j.  ŘSZKZL08719/19-516 ze dne 03.10.2019,  
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001980379 ze dne 06.09.2019, 
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 724934/19, ze dne 23.08.2019, 
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. H18502-26001136 ze dne 19.08.2019,  
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. L4570-27001014 ze dne 27.08.2019, 
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- vyjádření Moravská vodárenská, a.s., č. 030888/2019/PT ze dne 13.08.2019, 
- vyjádření SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., č. 2019284126 ze dne 13.08.2019,  

 
 

IV. Podle ust. § 10 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 13a 
odst. 3 vyhl. 503/206 Sb. povoluje úpravu připojení stávajících pozemních komunikací a nemovitostí 
dotčených stavbou k pozemní komunikaci: 

          silnice III/4818, uzl. úsek č. 1 Klečůvka, staničení km 2,892 – 3,630,  
          silniční pozemek parc. č. 449/1 a 510/4 v obci Veselá, k. ú. Veselá u Zlína, v místě:  

úprava připojení komunikací: 
km 2,93588, km 3,08111, km 3,10900, km 3,18753 (vlevo);  
km 3,23994, km 3,30564, km 3,36618, km 3,41422, km 3,60268, km 3,61352 (vpravo); 
úprava připojení nemovitostí (sjezdů): km 2,89380 P, km 2,91945 P, km 2,93029 P, km 2,94688 L,  
km 2,95044 P, km 2,96517 L, km 2,98329 P, km 3,00326 P, km 3,00508 L, km 3,02340 L, km 3,0515 
P, km 3,08137 P, km 3,08137 P, km 3,14617 P, km 3,14670 L, km 3,16803 P, km 3,17071 L, km 
3,20012 P, km 3,20479 L, km 3,00025 L, km 3,23993 L, km 3,26022 P, km 3,26105 L, km 3,29474 L, 
km 3,31586 L, km 3,33296 L, km 3,34894 P, km 3,35389 P, km 3,36468 P, km 3,39310 P, km 
3,39782 P, km 3,40382 L, km3,42460 L, km 3,43384 L, km 3,46481 L, km 3,47099 L, km 3,48457 L, 
km 3,49578 L, km 3,50163 P, km 3,50936 L, km 3,52240 P, km 3,53298 P, km 3,53686 P, km 
3,54081 L, km 3,55326 L, km 3,55811 L, km 3,575550 P, km 3,582224 P, km 3,59159 P, km 3,60111 
L, km 3,61521 L, km 3,04795 P, 
 
v rozsahu podle předloženého koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové  
dokumentace doložené ke společnému řízení, vypracovala společnost Traffic Design s.r.o., IČ: 064 
99 236, Michal Kočí, zodpov. projektant Ing. Karel Říha, únor 2019, v souladu se závazným 
stanoviskem příslušného silničního správního úřadu, č. j. MUVIZ 016508/2019 ze dne 09.10.2019, 
které podle ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, vydal odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Vizovice,  
 
za podmínek:   

1. Úpravy komunikačních připojení budou provedeny v souladu se zákonem o pozemních komunikacích  
     a vyhláškou č. 104/1994 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
     pozdějších předpisů, v souladu s předloženou projektovou dokumentací, zpracovala společnost Traffic 
     Design s.r.o., IČ: 064 99 236,  Michal Kočí, odpov. projektant Ing. Karel Říha, v únoru 2019, v souladu 
     s vyjádřením majetkového správce silnice III/4918, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., ze dne 
     03.10.2019 zn.  ŘSZKZL08719/19-516 a vyjádřením PČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, 
     Dopravní inspektorát Zlín, č. j. KRPZ-92213-4/ČJ-2019-150506 ze dne 08.10.2019. 
2. Po celou dobu trvání a užívání jednotlivých připojení bude zajištěn a udržován bezpečný rozhled při 

      vjíždění na komunikaci a odpovídající rozhled pro zastavení ostatních vozidel v době odbočování  
      vozidla na sjezd v souladu s příslušnou ČSN a předloženou dokumentací. Připojení budou zřízena se 
      zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným  
      vozovkovým krytem. 
3. Stavební provedení sjezdů provedených přes chodník musí být v souladu s ČSN 73 6110 -    

      Projektování místních komunikací, Změna Z1 (únor 2010) a s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných  
      technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
4. Je nutné splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska jejich ochrany a majetkového správce  
      komunikace z hlediska ochrany silnice III/4918. 
5.  Bude zajištěna dostatečná šířka styčné plochy jednotlivých sjezdů, která musí umožňovat vozidlům  
      plynulé odbočení ze silnice. Sjezdy nesmí tvořit překážku při provádění zimní údržby. 
6.  Případné úpravy nebo změny dopravních připojení či jejich okolí (např. oplocení, atd.) bude nutno  
      řešit s příslušným silničním správním úřadem a v souladu s příslušnými předpisy, tj. zákonem  
      o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.   

 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):  
Obec Veselá, IČ: 002 26 203, se sídlem Veselá 133, 763 15 Slušovice, 
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, 
Čelůstka Václav, nar. 28.02.1970, bytem Veselá č.p. 94, 763 15 Veselá, 
Čelůstková Hana, nar. 09.06.1969, bytem č.p. 94, 763 15 Veselá. 
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Odůvodnění: 
ODSH MěÚ Vizovice obdržel od stavebníka dne 18.09.2019 žádost o vydání společného územního  
a stavebního povolení na předmětnou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.  
Protože podaná žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení, vyzval správní orgán žadatele 
dne 2.10.2019 výzvou č. j. MUVIZ 016156/2019 k doplnění podkladů a současně správní řízení usnesením 
č. j. MUVIZ 016157/2019 přerušil. Protože potřebné podklady byly ve stanovené lhůtě doloženy, speciální 
stavební úřad pro pozemní komunikace oznámil v souladu s ust. § 94 m odst. 1 dokumentem č. j. MUVIZ 
016952/2019 ze dne 17.10.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům státní správy; okruh účastníků řízení stanovil podle ust. § 94k stavebního zákona. Podle ust.  
§ 94m odst. 3 stavebního zákona speciální stavební úřad 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 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska. Současně speciální stavební úřad podle ust.  
§ 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 
5 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení oznámení o zahájení řízení.  
 
Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil dle ust. § 144 správního řádu jako stavbu s velkým 
počtem účastníků řízení, proto účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu oznámení o zahájení 
řízení doručil veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecního úřadu 
Veselá. Správní orgán vyhodnotil okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 94k 
stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje stavebník; obec, na jejímž území má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn; vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno. Proto speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení zahrnul kromě stavebníka vlastníky 
pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí a další dotčené osoby, tj. 
správce inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, přičemž vycházel z údajů žádosti 
stavebníka a ze srovnání údajů podle podkladů z informačního systému katastru nemovitostí. 

 
Účastníky řízení podle ust. § 94k písm. a) – d) stavebního řádu jsou: obec Veselá, IČ: 002 26 203, se sídlem 
Veselá 133, 763 15 Slušovice; Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín; Čelůstka 
Václav, nar. 28.02.1970, bytem Veselá č.p. 94, 763 15 Veselá; Čelůstková Hana, nar. 09.06.1969, bytem 
č.p. 94, 763 15 Veselá. 
Účastníky řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (další dotčené osoby podle ust.  
§ 27 odst. 2 správního řádu) jsou: E.ON Distirbuce, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice; IČ: 280 85 400, RCDS Otrokovice; E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, se sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, 
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, se sídlem Plynárenská 
499/1, 602 00 Brno; Moravská vodárenská, a.s., IČ: 618 59 575, se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc; 
SATTURN HOLEŠOV s.r.o., IČ: 469 00 250, se sídlem Dlažánky 305, 769 01 Holešov a dále vlastníci 
sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající 
věcnému břemenu, identifikovaní podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona označením pozemků a staveb 
parc. č. KN:  
7, 62/1, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 97, 100, 101/1, 101/2, 102, 108, 118, 119/1, 120, 137, 138, 139, 142, 144, 
146, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 161, 251/1, 251/2, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 
259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 264/3, 264/13, 266/2, 267/1, 295/1, 295/2, 297/1, 298, 299/1, 299/2, 303, 305, 
306, 339/1, 339/3, 340, 342, 344/1, 346, 350, 351, 352, 443, 444, 445/1, 455/1, 450, 451, 452, 453, 459, 
463, 464, 465, 467/1, 467/2, 468, 488, 493, 497, 499/2, 501/1, 501/2, 503, 505, 506/1, 506/3, 506/5, 510/5, 
513, 515/1, 516, 518, 519/2, 519/6, 520/1, 520/2, 521, 523/1, 523/3, 524, 525, 526, 527, 531, 534/2, 661/1, 
661/2, 661/3, 726, vše v obci Veselá, k. ú. Veselá u Zlína. Speciální stavební úřad nezjistil další okolnosti, 
které by odůvodňovaly potřebu rozšířit stanovený okruh účastníků řízení.  
 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
V průběhu stavebního řízení účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům rozhodnutí ve 
stanovené lhůtě se nevyjádřili. 
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K žádosti o povolení stavby byly doloženy uvedené povinné doklady podle ust. § 94l stavebního zákona 
a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu, v platném znění, a další související doklady:  
- závazné stanovisko HZS Zlínského kraje, č. j. HSZL-4553-2/SPD-2019 ze dne 30.08.2019, 
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice ZK, č. j. KHSZL 21120/2019 ze dne 10.09.2019,  
- závazné stanovisko MěÚ Slušovice, Stavební úřad, vydal dne č. j. MUVIZ 1/2019 sp. zn. MUS-726/2019- 
  SU/Čer ze dne 14.10.2019,  
- stanovisko PČR, Krajské ředitelství Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, č. j. KRPZ-92213-4/ČJ- 
  2019-150506 ze dne 08.10.2019, 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OŽP, č. j. MUVIZ 012872/2019/MM ze dne 10.10.2019, 
  závazné stanovisko MěÚ Vizovice ODSH, úprava připojení, č. j. MUVIZ 016508/2019 ze dne 09.10.2019, 
- povolení výjimky z OTP, vydal MěÚ Vizovice ODSH, č. j. MUVIZ 015362/2019, ze dne 10.10.2019.  
- vyjádření majetkového správce silnice, ŘSZK, p.o., č. j. ŘSZKZL08719/19-516 ze dne 03.10.2019,  
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001980379 ze dne 06.09.2019, 
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 724934/19, ze dne 23.08.2019, 
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. H18502-26001136 ze dne 19.08.2019,  
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. L4570-27001014 ze dne 27.08.2019, 
- vyjádření Moravská vodárenská, a.s., č. 030888/2019/PT ze dne 13.08.2019, 
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/225630/2019 ze dne 12.08.2019, 
- vyjádření INTERNEXT 2000, s.r.o., č.j. ZLN/2019/037 ze dne 05.09.2019, 
- vyjádření ČEPS, a.s., zn. 229/BRn/904/19/14730 ze dne 12.08.2019, 
- Zlín Net, a.s., zn. ZN-Vyj.270/19 ze dne 21.08.2019,  
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910135154130468 ze dne 10.08.2019, 
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E30872/19 ze dne 10.08.2019, 
- vyjádření SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., č. 2019284126 ze dne 13.08.2019,  
- souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou k provedení stavebního záměru ve smyslu ust. § 184a 
   stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.  
- smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0737/19 mezi obcí Veselá a ŘSZK, p.o. 
 
Dotčené orgány státní správy a vlastníci technické infrastruktury se v průběhu řízení k záměru nevyjádřili. 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření správců a vlastníků veřejné technické infrastruktury a tyto 
zahrnul do podmínek společného povolení. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků 
dopravní a technické infrastruktury získaná před řízením jsou součástí projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení. 
 
Ke stavebnímu záměru bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy 
příslušného k umístění stavby, tj. Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, č. j. 1/2019, sp. zn. MUS-
726/2019-SU/Čer ze dne 14.10.2019, ve smyslu ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad 
Slušovice, Stavební úřad, jako příslušný orgán územního plánování přezkoumal uvedený záměr z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňovaných cílů a 
úkolů územního plánování a shledal, že uvedený záměr je přípustný. V souhlasném závazném stanovisku ze 
dne 14.10.2019 uvádí, že uvedený záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, zejména: 

- s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 

- s požadavky stanovenými ve vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
- s požadavky stanovenými ve vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.  
 

Dotčený orgán dále ověřil, že předložená dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře 
řešeny obecné požadavky na výstavbu; ke stavbě je zajištěn příjezd, včasné vybudování technického, popř. 
jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a ověřil 
účinky budoucího užívání stavby. 
 
Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení předložený stavební záměr posoudil podle ust.  
§ 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení  
a zvláštními právními předpisy. Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
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prováděcími právními předpisy, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti  
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky a s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů a stavebního zákona. 
 
Speciální stavební úřad podle ust.  § 36 odst. 3 správního řádu sdělil v oznámení o zahájení správního řízení 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů ode 
dne vypršení patnácti denní lhůty po doručení oznámení o zahájení řízení. Dotčené orgány a účastníci řízení 
se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyjádřili. 
 
Předloženou projektovou dokumentaci stavby pro společné povolení vypracovala společnost Traffic Design 
s.r.o., IČ: 064 99 236, Michal Kočí, autorizací opatřil Ing. Karel Říha, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, ČKAIT 0011311 v únoru 2019. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve 
výstavbě dle ust. § 158 stavebního zákona.  
Podle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost 
stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné technické požadavky na stavby, byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 11.  
 
V průběhu správního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení předmětné 
stavby, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení  
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím ODSH MěÚ 
Vizovice. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže  
si adresát písemnosti uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná 
běžet dnem následujícím po dni oznámení. 
 
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. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust.  
§ 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení, jež mu předcházelo. 
 

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ust. § 152 
stavebního zákona.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Toto rozhodnutí platí v souladu s ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci, 
nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Dobu platnosti společného povolení může 
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.  

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti. Společné 
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení  
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.  
 
Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu – ust. § 122 stavebního zákona.  
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Nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je investor, příp. zhotovitel, 
povinen požádat u ODSH MěÚ Vizovice o stanovení místní úpravy provozu podle ust. § 77 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.  
 

otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
Bc. Marie Balusková v. r. 
(elektronicky podepsáno) 
referent odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
 
 
 
Správní poplatek: 
Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě 
staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním 
samosprávným celkem, je podle zákona o správních poplatcích, položka 17 a 18, od správního poplatku 
osvobozeno. 
 
 
Toto rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení bude účastníkům řízení podle ust. § 94k 
písm. e) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 
zákona správního řádu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice  
a Obecního úřadu Veselá po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu 
Vizovice.  

 

Vyvěšeno dne: …………………………                               Sejmuto dne: ……………………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ……………………………… 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna  
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.  

 

 
…………………………………………………….                          
Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí                    
 
 
 
ROZDĚLOVNÍK 
 
Stavebník (doručení do vlastních rukou): 
Obec Veselá, Veselá 133, 763 15 Slušovice, zastoupený Traffic Design s.r.o., IČ: 06499236, Božkova  
1618/8, 160 00 Praha Dejvice, pobočka Zlín: Max 32, kancelář 526, J. A. Bati 5648, 760 01  IDDS: bc3srau 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, zastoupený Traffic Design s.r.o., IČ: 064 
99 236, Božkova 1618/8, 160 00 Praha Dejvice, pobočka Zlín: Max 32, kancelář 526, J. A. Bati 5648, 760 
01, IDDS: bc3srau 
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku 
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Účastníci řízení (doručení do vlastních rukou): 
Čelůstka Václav, nar. 1970, č.p. 94, 763 15 Veselá 
Čelůstková Hana, nar. 1969, č.p. 94, 763 15 Veselá 
E.ON Distribuce, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se: E.ON Servisní, s.r.o., RCDS 
Otrokovice, Zlínská 230, 265 27 Otrokovice, IDDS: nf5dxbu 
E.ON Česká republika, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RCDS Otrokovice, Zlínská 
230, 265 27 Otrokovice, IDDS: 3534cwz 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t 
Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, IDDS: b3ge93n 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6 
SATTURN HOLEŠOV s.r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, IDDS: gjvzaf6 
 
Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou): 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo 
odpovídající věcnému břemenu identifikovaní podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona označením 
pozemků a staveb parc. č. KN:  
7, 62/1, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 97, 100, 101/1, 101/2, 102, 108, 118, 119/1, 120, 137, 138, 139, 142, 144, 
146, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 161, 251/1, 251/2, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 
259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 264/3, 264/13, 266/2, 267/1, 295/1, 295/2, 297/1, 298, 299/1, 299/2, 303, 305, 
306, 339/1, 339/3, 340, 342, 344/1, 346, 350, 351, 352, 443, 444, 445/1, 455/1, 450, 451, 452, 453, 459, 
463, 464, 465, 467/1, 467/2, 468, 488, 493, 497, 499/2, 501/1, 501/2, 503, 505, 506/1, 506/3, 506/5, 510/5, 
513, 515/1, 516, 518, 519/2, 519/6, 520/1, 520/2, 521, 523/1, 523/3, 524, 525, 526, 527, 531, 534/2, 661/1, 
661/2, 661/3, 726, vše v k. ú. Veselá u Zlína  
 
Dotčené orgány (do vlastních rukou): 
Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, 
IDDS: w6thp3w 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: 
scswku 
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r 
 
Na vědomí: 
Obecní úřad Veselá, Veselá 33, 763 15 Slušovice, IDDS: v74bkdg (dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu  
k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy ODSH o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup)  
 
 
 


