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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPRAVNÉ USNESENÍ 

Městský úřad Holešov, odbor 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“) 

rozhodl 
 

podle ustanovení § 94m stavebního zákona a ustanovení § 70 správního řádu v řízení 
zahájeném z moci úřední 
 

o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části oznámení zahájení společného 
územního a stavebního řízení bez ústního jednání 

 

ze dne 01.07.2020, č.j. HOL-18548/2020/ISÚ/rs ve věci společného územního a stavebního 

povolení stavby „HOLEŠOV – REVITALIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, 3. ETAPA –  

UL. PLAČKOV“ pro ţadatele Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov,  
IČO: 00287172, v zastoupení na základě plné moci společností Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 
931, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 005958423, takto: 
 

- původní znění: 

Ţadatel, Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO: 00287172, v zastoupení na 
základě plné moci společností Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod 
Hostýnem, IČO: 005958423, podáním č.j. 15641/2020, ze dne 08.06.2020 poţádal o 
společné územní a stavební povolení na stavbu: 
 

HOLEŠOV – REVITALIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, 3. ETAPA – 
UL. PLAČKOV 

 

Město Holešov, IČO 00287172 
Masarykova  628 
769 01  Holešov 
 
v zastoupení 
 
Tom's Roads s.r.o., IČO 05958423 
Tyršova  931 
768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
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na pozemcích p.č. 1428 (zahrada), 1429 (zastavěná plocha a nádvoří), 1522/2 (ostatní 
plocha), 1522/4 (ostatní plocha), 1617 (ostatní plocha), 1641/3 (ostatní plocha), 1641/5 
(ostatní plocha), 1642/1 (ostatní plocha), 1642/2 (ostatní plocha), 1642/3 (ostatní plocha), 
1642/7 (ostatní plocha), 1642/8 (ostatní plocha), 1642/9 (ostatní plocha) a 1642/10 (ostatní 
plocha), v katastrálním území Holešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení.  
 
Stavba obsahuje:  
Stavební objekt SO 101 – Vozovka MK ul. Plačkov 
Jedná se o stávající komunikaci, kdy se bude jednat o kompletní rekonstrukci podkladních 
vrstev ze štěrkodrti a krytu z asfaltobetonu, doplnění chodníkových a silničních obrub.  Délka 
úseku 476,85 m o šířce 6,0 m. Celková konstrukční tloušťka bude tl. 440 mm ve skladbě: 
štěrkodrť, směs stmelená cementem, infiltrační asfaltový postřik, asfaltobeton, spojovací 
asfaltový postřik a asfaltobeton.  
Stavební objekt SO 103 – Chodníky 
Jedná se o stávající chodníky proměnné šířky. Chodník po levé straně ve směru staničení 
MK, je o šířce 1,50 m a ploše cca 811 m2, s krytem ze zámkové dlaţby, doplnění varovných 
pásů, kompletní rekonstrukce podkladních vrstev, doplnění chodníkových a silničních obrub. 
Celková konstrukční tloušťka bude tl. 240 mm ve skladbě: štěrkodrť, loţní vrstva z 
kameninové drti a zámková dlaţba.  
Chodník po pravé straně ve směru staničení MK bude o šířce 2,0 m a v ploše cca 1138 m2, 
s krytem ze zámkové dlaţby, doplnění varovných pásů, kompletní rekonstrukce podkladních 
vrstev, doplnění chodníkových a silničních obrub. Celková konstrukční tloušťka bude tl. 240 
mm ve skladbě: štěrkodrť, loţní vrstva z kameninové drti a zámková dlaţba.  
 
Součástí tohoto řízení není dopravní značení. 
 
Městský úřad Holešov, odbor 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 § 94m 
stavebního zákona zahájení společného územního a 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 § 94m odst. 3 stavebního zákona. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky podat nejpozději do 15- 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 
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).  
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. Jestliţe dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíţí. Připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. 
K závazným stanoviskům a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíţí. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) aţ e) stavebního zákona, můţe 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu 
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provádění a uţívání stavebního záměru nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud jimi 
můţe být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec 
uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, můţe v řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, 
které nesplňují uvedené poţadavky, se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnost, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
K jednání si kaţdý přinese svůj občanský průkaz nebo jiný průkaz totoţnosti a dále veškeré 
další listinné důkazy, které bude v průběhu řízení dokládat. Průkazem totoţnosti je podle 
ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu, kaţdý průkaz vydaný státním orgánem nebo 
správním úřadem., který je veřejnou listinou, a který obsahuje podobenku drţitele, jeho 
jméno, datum narození a bydliště, popřípadě jiný údaj umoţňující identifikaci jeho drţitele. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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. 
 

- nové znění: 

Ţadatel, Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO: 00287172, v zastoupení na 
základě plné moci společností Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod 
Hostýnem, IČO: 005958423, podáním č.j. 15641/2020, ze dne 08.06.2020 poţádal o 
společné územní a stavební povolení na stavbu: 
 

HOLEŠOV – REVITALIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, 3. ETAPA – 
UL. PLAČKOV 

 
na pozemcích p.č. 1428 (zahrada), 1429 (zastavěná plocha a nádvoří), 1522/2 (ostatní 
plocha), 1522/4 (ostatní plocha), 1617 (ostatní plocha), 1641/3 (ostatní plocha), 1641/5 
(ostatní plocha), 1642/1 (ostatní plocha), 1642/2 (ostatní plocha), 1642/3 (ostatní plocha), 
1642/7 (ostatní plocha), 1642/8 (ostatní plocha), 1642/9 (ostatní plocha) a 1642/10 (ostatní 
plocha), v katastrálním území Holešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení.  
 
Stavba obsahuje:  
Stavební objekt SO 101 – Vozovka MK ul. Plačkov 
Jedná se o stávající komunikaci, kdy se bude jednat o kompletní rekonstrukci podkladních 
vrstev ze štěrkodrti a krytu z asfaltobetonu, doplnění chodníkových a silničních obrub.  Délka 
úseku 476,85 m o šířce 6,0 m. Celková konstrukční tloušťka bude tl. 440 mm ve skladbě: 
štěrkodrť, směs stmelená cementem, infiltrační asfaltový postřik, asfaltobeton, spojovací 
asfaltový postřik a asfaltobeton.  
Stavební objekt SO 103 – Chodníky 
Jedná se o stávající chodníky proměnné šířky. Chodník po levé straně ve směru staničení 
MK, je o šířce 1,50 m a ploše cca 811 m2, s krytem ze zámkové dlaţby, doplnění varovných 
pásů, kompletní rekonstrukce podkladních vrstev, doplnění chodníkových a silničních obrub. 
Celková konstrukční tloušťka bude tl. 240 mm ve skladbě: štěrkodrť, loţní vrstva z 
kameninové drti a zámková dlaţba.  
Chodník po pravé straně ve směru staničení MK bude o šířce 2,0 m a v ploše cca 1138 m2, 
s krytem ze zámkové dlaţby, doplnění varovných pásů, kompletní rekonstrukce podkladních 
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vrstev, doplnění chodníkových a silničních obrub. Celková konstrukční tloušťka bude tl. 240 
mm ve skladbě: štěrkodrť, loţní vrstva z kameninové drti a zámková dlaţba.  
Při realizaci stavebních objektů se uvaţuje s kácením stávajících 22 kusů stromů, včetně 
odstranění pařezů podél vozovky místní komunikace ul. Plačkov. Ke kácení poţadovaných 
dřevin dochází z důvodu změny směrových parametrů a posunu osy současné vozovky 
místní komunikace. Změna trasy je zdůvodněna poţadavkem na zajištění moţnosti kolmého 
parkování místních obyvatel před domovní zástavbou po obou stranách vozovky. Součástí 
stavby je také návrh náhradní výsadby veřejné zeleně, která bude provedena v letech 2019-
2020 i v rámci realizace jiných projektů financovaných Městem Holešov. Přesné umístění, 
návrh a druhové sloţení náhradní výsadby bude projednáno a odsouhlaseno správcem 
zeleně města Holešov a zástupcem Odboru ţivotního prostředí Městského úřadu Holešov. 
 
Součástí tohoto řízení není dopravní značení. 
 
Městský úřad Holešov, odbor 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 § 94m 
stavebního zákona, § 8 odst. 6 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a § 4 zákona č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
v platném znění zahájení společného územního a 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 § 94m odst. 3 stavebního zákona. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky podat nejpozději do 15- 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 
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).  
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. Jestliţe dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíţí. Připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. 
K závazným stanoviskům a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíţí. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) aţ e) stavebního zákona, můţe 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu 
provádění a uţívání stavebního záměru nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud jimi 
můţe být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec 
uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, můţe v řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, 
které nesplňují uvedené poţadavky, se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnost, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
K jednání si kaţdý přinese svůj občanský průkaz nebo jiný průkaz totoţnosti a dále veškeré 
další listinné důkazy, které bude v průběhu řízení dokládat. Průkazem totoţnosti je podle 
ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu, kaţdý průkaz vydaný státním orgánem nebo 
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správním úřadem., který je veřejnou listinou, a který obsahuje podobenku drţitele, jeho 
jméno, datum narození a bydliště, popřípadě jiný údaj umoţňující identifikaci jeho drţitele. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Radka Stratilová  
referent odboru investic 
Městského úřadu Holešov 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce 

 
 
Ev.č.:  273/2020 
Vyvěšeno dne: 10.07.2020 
Bude sejmuto dne: 27.07.2020 
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 dle § 94k písm. a) - b) stavebního zákona (doručenkou):   

Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 

Účastníci řízení dle § 94k písm. c) - e) stavebního zákona (doručenkou):   

František Poníţil, Plačkov 1589, 769 01 Holešov 
Radovana Poníţilová, Plačkov 1589, 769 01 Holešov 
Veronika Kocourková, Plačkov 550/8, 769 01 Holešov 
Marek Mikulík, Plačkov 550/8, 769 01 Holešov 
Jarmila Mikulíková, Plačkov 550/8, 769 01 Holešov 
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GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice 1 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříţ 1 
InfoTel, spol. s r.o., Novolíše628 00 Brno-Líšeň 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):  

sousední pozemky: p.č. st.1421, st.1422, 1424, 1425, st.1435, st.1436, st.1447/1, st.1447/2, 
st.1448/1, st.1448/2, st.1456, st.1457, st.1465, st.1466, st.1467, st.1472, st.1473/1, 
st.1473/2, st.1479, st.1480, st.1486/1, st.1486/2, st.1487, 1488/2, 1488/5, st.1519/4, 
st.1519/5, st.1519/6, st.1521/1, st.1581, st.1582, st.1583, st.1587, st.1588, st.1591, st.1592, 
st.1595, st.1596, st.1599, st.1600/1, 1600/2, 1604/2, st.1605/1, st.1605/2, st.1608/1, 
st.1608/2, st.1608/7, st.1609, st.1612, st.1613, st.1616, st.1628/1, st.1629/2, st.1630/2, 
st.1632, st.1633, st.1636, st.1637, st.1640, 1641/1 a 1641/4, vše v katastrálním území 
Holešov. 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního 

řádu,  Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního 
plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor ţivotního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříţ, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeţí č.p. 600, 
760 01 Zlín 1 

K vyvěšení: 

Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
 
 


