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Obec Rusava, sídlo: Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 002787709 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) jako 
speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a 
ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen "stavební zákon") a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
ust. §109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 05. 11. 2018 
podala 

Obec Rusava, sídlo: Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 002787709  

(dále jen „stavebník“), na základě tohoto přezkoumání  

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

s t a v e b n í p o v o l e n í 

na stavbu: 

Rusava – rekonstrukce komunikace pěší podlé silnice III/43818 

SO 101 Komunikace pěší 

Na pozemcích: 109 (ostatní plocha), 168/4 (ostatní plocha), 168/5 (ostatní plocha), 168/6 
(ostatní plocha), 2686/5 (ostatní plocha), 2689 (ostatní plocha), 2691/2 (ostatní plocha), 
2691/8 (ostatní plocha), 2691/10 (ostatní plocha), 2691/55 (ostatní plocha), 2691/57 (ostatní 
plocha) všechny v k.ú. Rusava. Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno. 

Popis stavby: 
Šířka chodníku bude sjednocena na 1,50m, stávající šířka včetně chodníkové obruby je od 
1,40m do 1,60m. V úseku podél domu č.p. 346 je chodník přerušen z důvodu zúžení 
průchozího profilu vyvolaného umístěním objektu v blízkosti komunikace. Podél opěrných 
zídek je chodník rozšířen. Podélný skon chodníku zůstává stávající. Příčný sklon je dán 
jednostranným spádem a hodnotou max.2 %, v místě vjezdů budou vloženy rampy se 
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sklonem max. 8,3 % (tyto rampy budou vzhledem k šířce chodníku v podélném směru). 
Konstrukce bude provedena ze zámkové dlažby s ložními a podkladními vrstvami ze 
štěrkodrtě (celková tl. 320mm nebo 420mm). Podél komunikace bude osazena silniční 
obruba 15/25/100 v bet. loži s převýšením 120 mm, v místech sjezdů k nemovitostem bude 
osazena nová nájezdová obruba 150/150/1000 s převýšením 20 mm až 60 mm (většinou 60 
mm, tak aby podélné rampy dosahovaly co nejmenšího možného sklonu), v místech pro 
přecházení pak bude obruba snížena na 20 mm. Podél soukromých pozemků bude 
v úsecích s navazující zelení osazena chodníková obruba 100/250/1000. Podél podezdívek 
plotů a opěrných zídek nebude žádné ohraničení betonovou obrubou. Povrchové vody 
budou odvedeny příčným spádem do stávajících vpustí a odtud do stávající dešťové 
kanalizace. Všechny vpusti budou v rámci stavby vyčištěny a 7 kusů vpustí které jsou 
umístěny částečně v ploše chodníku bude opatřeno novou mříží. 
 
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracovala Marcela Urbanová, spol. A-S projektová kancelář, námj. T. G. 
Masaryka 588, 760 05 Zlín, projektová dokumentace pro stavební povolení 
zpracovaná v lednu 2017. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
souhlasu speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník je povinen: 
a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech 
oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, vše písemnou formou  

b) 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,  

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě 
jejich kopie,  

d) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě 
jejich kopie,  

e) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit,  

f) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby  

g) stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním 
stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná 
podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací.  
h) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 

prohlídky stavby:  
- Přípravné práce,  
- Vytyčení inženýrských sítí v trase komunikace,  
- Pokládka dlažby 
- Dokončovací práce, zatravnění 

3. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých 
dotčených sítí technické infrastruktury a s tímto vytýčením (polohou sítí) musí být 
prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět 
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stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků 
(správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky 
jejich ochrany. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný 
protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění 
stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. 
Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou 
po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vytyčenou 
trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky, 
pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného 
vedení. 

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění Silnice III/43718. V souladu 
s ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez 
průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.  

5. Stavbou dojde k omezení provozu na silnici III/43818 a navazujících účelových 
komunikacích, zhotovitel stavebních prací před zahájením stavebních prací předloží s 
dostatečným předstihem příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení 
uzavírky a požádá také o stanovení dopravního značení. 

6. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci 
negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici III/43818 byl omezen v 
nejmenší možné míře. 

7. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí 
postihu finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona.  

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních 
pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN 
uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích. 

10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.  

11. 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 
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie 

12. Příčný a podélný spád končené úpravy pěší komunikace musí odpovídat – navazovat 
na stávající silnici vedoucí podél pěší komunikace a na stávající účelové komunikace. 

13. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, 
změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních 



 
 

 
 - 4/9 - 
 

nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani 
kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje 
odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit.  

14. Při provádění prací v zastavěných částech obce je nutné práce provádět způsobem, 
který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu, aby byla 
minimalizována možnost poškození konstrukcí objektů v blízkosti stavby.  

15. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení 
jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.  

16. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména  

 Policie ČR, Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 
Dopravní inspektorát, stanovisko čj.: KRPZ-1508-1/ČJ-2017-150806 ze dne: 02. 
01. 2017 
- V případě omezení provozu na některé ze stávajících komunikací po dobu 

provádění stavebních prací bude návrh užití přechodné úpravy dopravního 
značení pracovního místa, zpracovaný odborným pracovištěm, dle platných 
norem a technických podmínek, dle ust. § 77 zákona 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích ve znění novel, předložen zdejšímu dopravnímu 
inspektorátu k vyjádření, s dostatečným časovým předstihem před zahájením 
stavby.  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko, č.j. KHSZL 
26575/2017, ze dne: 23. 10. 2017 
- v souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
se souhlas váže na splnění této podmínky: 
V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděna a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 
nedocházelo k překračování 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. ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově 
významných stavebních činností 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  

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – koordinované závazné stanovisko čj.: 
MUBPH 21027/2017 ze dne 21. 11. 2017  
- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů  
1. Investor je povine provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, ktrým bude 

jeho stavba zabezpečena před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména 
pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo 
svahovým sesuvem. Opatření je povinen provádět především na vlastních 
nelesních pozemcích a na stavě samotné 

2. Vůči uživateli a majiteli lesa nebudou uplatňovány nároky na uhrazení 
případných neúmyslných škod způsobených provozem lesního hospodářství, 
nebo náhodně vzniklých na předmětné stavbě (např. pádem stromů nebo 
větví). Náhrada případných škod na majetku nebo zdraví osob vzniklých 
v důsledku provozu stavby blízkosti lesního pozemku je odpovědností majitele 
a provozovatele stavby.  Konstrukce stavby samotné bude provedena a 
stavba bude užívána způsobem, který co možná nejvíce sníží riziko úrazu či 
poranění osob v důsledku případného pádu nebo jejich částí. 
Podmínky byly orgánem státní správy lesů investorovi stavby uloženy 
v souladu s § 14, ost. 2, zákona o lesích a měly by přispět k zaházení 
bezpečnosti osob a majetku při jejím provádění a provozování. 
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Podmínky č. 1 a č. 2 vycházejí z § 22, zákona o lesích, který se zabývá 
zajištěním bezpečnosti osob a majetku i při provádění stavebních prací 
v blízkosti lesa. Zabezpečení staveb proti pádu stromu, či svahovému sesuvu, 
jsou jejich investoři povinni provést na své vlastní náklady. 

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů  
Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu zákona č.114/92 Sb. 
v platném znění. Budou dodrženy postupy dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při výkopových pracích je 
nutné např. počítat s ručním prováděním výkopů v kořenových prostorech stromů  
(dle ČSN 83 9061 „se za kořenovou zónu považuje plocha půdy pod korunou 
stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 
5 m. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li 
tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s využitím 
odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem 
obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m“) 

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.  
- Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. Hlediska 

nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby  
- Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady 

z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační 
linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.)  

- Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že 
materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém byl vytěžen.  

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – odbor životního prostředí, úsek 
památkové péče, závazné stanovisko čj.: MUBPH 1634/2015 ze dne 26. 01. 2015 

- varovné a signální pásy budou vyhotoveny ze zámkové dlažby antracitové nebo 
šedé barvy 

17. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků 
řízení, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu 
(jsou součástí projektové dokumentace) a týkají se provádění stavby.  

18. V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků 
řízení, požádá stavebník o jejich obnovení.  

19. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

20. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2021.  

21. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální 
stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního 
zákona  

22. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží prohlášení projektanta příp. 
zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; 
zápis o odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazujících 
shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s 
odpady ze stavby, tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití 
nebo odstranění. 
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23. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021. V případě nedodržení termínu 
dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat 
speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 
stavebního zákona.  

 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:  
Obec Rusava, Rusava 248, 768 61 Rusava, IČ: 00287709 
 
ODŮVODNĚNÍ:  
Dne 05. 11. 2018 podala Obec Rusava, sídlo: Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 002787709 
žádost o stavební povolení  na stavbu: Rusava – rekonstrukce komunikace pěší podlé silnice 
III/43818, SO9 101 Komunikace pěší, na pozemcích: 109 (ostatní plocha), 168/4 (ostatní 
plocha), 168/5 (ostatní plocha), 168/6 (ostatní plocha), 2686/5 (ostatní plocha), 2689 (ostatní 
plocha), 2691/2 (ostatní plocha), 2691/8 (ostatní plocha), 2691/10 (ostatní plocha), 2691/55 
(ostatní plocha), 2691/57 (ostatní plocha) všechny v k.ú. Rusava. Uvedeným dnem bylo 
stavební řízení zahájeno. 

Dne 04. 01. 2019 pod č.j. MUBPH2435/2018 oznámil ODS BpH zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 111 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 předpisy. 

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

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. 

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. 
doplněné): 

 Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní 
inspektorát, stanovisko čj.: KRPZ-1508-1/ČJ-2017-150806 ze dne: 02. 01. 2017 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko, č.j. KHSZL 
26575/2017, ze dne: 23. 10. 2017 

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, závazné 
stanovisko, č.j. HSZL-7400-2/KM-2017, ze dne: 06. 10. 2018 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – koordinované závazné stanovisko čj.: 
MUBPH 21027/2017 ze dne 21. 11. 2017  

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – odbor životního prostředí, úsek památkové 
péče, závazné stanovisko čj.: MUBPH 1634/2015 ze dne 26. 01. 2015 

 Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Odd. majetkové správa Kroměříž, č.j. ŘSZKKM 
04184/2018, ze dne: 24. 01. 2018 

 RUSAVAK s.r.o., Vyjádření č.j. RUS 110/2017, ze dne: 02. 10. 2017 
 Vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Otrokovice čj.: 

L4570-16226410 ze dne: 12. 01. 2018 
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 Vyjádření společnosti E.ON Servisní s.r.o., RCDS Otrokovice čj.: H18502-16224644 
ze dne: 04. 01. 2018 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 518977/17, ze 
dne: 25. 01. 2017 

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh 
účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. 
Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má 
být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 
stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li 
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo 
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo 
má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.  
Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků 
dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, správce sítí a dopravní 
infrastruktury a správce povodí nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební 
úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení 
nad tento rámec.  

Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 správního řádu jako 
stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky 
řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně 
je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad 
účastníkům řízení uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) oznámení o zahájení stavebního 
řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Bystřice 
pod Hostýnem.  

Dotčené orgány státní správy a účastníky řízení uvedené v ust. § 109 písm. a) až d) 
stavebního zákona pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního 
zákona. Ve stanovené lhůtě mohli sdělit svá stanoviska i dotčené orgány a vyjádřit se 
účastníci řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) až d). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena 
žádná připomínka ani námitka.  

Vypořádání se s námitkami uplatněnými v rámci zahájeného stavebního řízení: námitky 
nebyly uplatněny.  

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se 
účastníci nevyjádřili. 

 
POUČENÍ:  
Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního.  
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
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 tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v 
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čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které 
mu předcházelo.  
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem.  
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště 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.  
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 

 

Otisk úředního razítka 
 
 za správnost vyhotovení 

 
Bc. Jaroslav Koppa      Ing. Jiřina Drekslerová 
vedoucí ODS BpH      referent ODS BpH 
 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod 
Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno 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 ust. § 144 odst. 1) správního řádu a pro běh lhůt 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 Bystřice pod Hostýnem. 
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Obdrží: 
Rozdělovník:  
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 
správního řádu (datová schránka, doručenka): 

- Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava 
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 

Budějovice, IČ: 28085400 
- Češková Marie, A. Bartoše 1700, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
- Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČ: 

26747154 
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 

70934860  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 

IČ: 04084063,  
- RUSAVAK s.r.o., Rusava 248, 768 61 Rusava, IČ: 25583603 

 
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu (veřejnou vyhláškou): 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno  

- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno  

 
- st. 31, st. 414, st. 42, st. 48, st. 55, st. 56, st. 305, st. 306, st. 678, st. 679, st. 680, st. 

717, st. 718, st. 866, st. 926, st. 2697, st. 37/2, st. 38/1, st. 38/2, st. 44/1, st. 52/1, 
108, 109, 164, 195, 196, 256, 349, 350, 353, 2689, 107/2, 110/1, 111/22, 111/78, 
123//2, 168/2, 168/3, 194/1, 234/2, 236/1, 236/2, 236/3, 255/1, 259/2, 261/3, 2674/2, 
2676/2, 2691/10, 2691/26, 2691/27, 2691/28, 2691/6, 2768/1, 2768/1, 351/4 všechny 
v k.ú. Rusava 

 
Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):  

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo 
nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavební řád, 
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 
Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,  

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,  
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 

č. p. 600, 760 01 Zlín. 
 

 Obecní úřad Rusava 
 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o 
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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