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Pobočka Kroměříž 
Riegrovo náměstí 3228/22 
767 01 Kroměříž 

 
Oprávněná 
úřední osoba: 

 
Radka Stratilová 

IČO: 01312774  Telefon: 573 521 456 

  E-mail: radka.stratilova@holesov.cz 

v zastoupení    

  Datum: 11. ledna 2018 

EXACT ING, s.r.o. 
Nezamyslova 1423/6 
615 00 Brno  
IČO: 29236517 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ  

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

 

Žadatel, Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž, IČO: 01312774, v zastoupení na 
základě plné moci společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno,                          
IČO: 29236517 podáním č.j. 33414/2017/, ze dne 15.12.2017 požádal o stavební povolení na 
stavbu: 
 

HLAVNÍ POLNÍ CESTA C9 V K.Ú. DOBROTICE 
 

na pozemcích p.č. 3086, 3482, 3484, 3620, 3621 a  3647 v katastrálním území Dobrotice.   
 
Stavba obsahuje:  
Stavební objekt: SO 101 Hlavní polní cesta C9 v k.ú. Dobrotice 
Jedná se o hlavní polní cestu C9v km 0,000 000 – 0,811 82 a úpravu stávající polní cesty ve 
staničení 0,000 00 – 0,004 50. V místě hlavní polní cesty C9 je nyní nezpevněná cesta o šířce cca 
2,30 m, pouze na jejím začátku je povrch z asfaltových hutněných vrstev. Stavba polní cesty C9 
začíná cca 11 m za mostem M4 přes řeku Rusavu. Polní cesta se po cca 10 m stáčí levým 
směrovým obloukem na JZ až Z. Pokračuje přes akvadukt do zahrádkářské kolonie a dále 
zpřístupňuje pozemky mezi Dobroticemi a Holešovem. Stavba cesty končí na rozhraní 
katastrálních území Dobrotice a Holešov. Cesta je navržena jako zpevněná asfaltovými hutněnými 
vrstvami jednopruhová obousměrná, kategorie P4,0/20, dl. 811,82 m a š.3,0 m s krajnicí 2x0,5 m. 
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Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního 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 v platném znění (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. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, speciální stavební úřad 
upouští při projednání žádosti 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 životního 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 může dle ust. § 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. 
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 může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 
odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě její přizvané 
vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
Radka Stratilová v.r. 
referent odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 
oddělení investic 
Městského úřadu Holešov 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce 

 
 
Ev.č.: 16/2018 
Vyvěšeno dne: 11.01.2018 
Bude sejmuto dne: 29.01.2018 
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 správního řádu 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): 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka 
Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž, v zastoupení na základě plné moci 
společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, DS: PO, 38stn24  
 
Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 2 
správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
Ing. Milan Jirsák, Nábřeží 1349, 763 61 Napajedla 
Alena Jirsáková, Nábřeží 1349, 763 61 Napajedla 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž 
- sousední pozemky: p.č. 91/16, 91/20, 91/23, 91/26, 91/28, 91/30, 91/32, 91/35, 544, 3123, 3480, 
3481, 3483/1, 3483/2, 3485, 3486, 3494, 3495, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3510, 3511, 
3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 
3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 
3575/2, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3594/1, 3594/2, 3595, 3596, 
3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603/1, 3604/1, 3605, 3606/1, 3607/1, 3608/1, 3609/1, 
3610/1, 3611/1, 3612/1, 3613/1, 3614/1, 3615/1, 3616, 3617, 3619, vše v katastrálním území 
Dobrotice. 
 
Dotčené orgány: 
Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, DS: OVM, w6thp3w 
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 
Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního 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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K vyvěšení: 
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu 
úřadu se žádostí o vyvěšení: 
Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
Na vědomí : 
Egeria, o.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, email: mirek_mach@seznam.cz  


