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Oprávněná úřední osoba: Bc. Jiří Černobila/tel.:577 197 400 

          
 _*vitluhvd158963* 

 
 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín,  
na základě zmocnění v zastoupení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava 
 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle 
ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 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 § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním 
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 22.07.2020 podalo 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70934860, K Majáku 5001, 760 01  
Zlín, které zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

(dále také jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Silnice II/492: Luhačovice – Biskupice, vč. sesuvů nad ČOV" 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 560 (trvalý travní porost), parc. č. 561/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 561/7 (trvalý travní porost), parc. č. 561/8 (ostatní plocha), parc. č. 578/2 (trvalý travní porost), parc. č. 
586/1 (orná půda), parc. č. 586/6 (orná půda), parc. č. 934/1 (ostatní plocha), parc. č. 934/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 956/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, dále na pozemcích 
parc. č. 1706/2 (ostatní plocha), parc. č. 1782/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1787/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1787/4 (ostatní plocha), parc. č. 1787/5 (ostatní plocha), parc. č. 1796/4 (orná půda), parc. č. 
2427/1 (ostatní plocha), parc. č. 2427/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Luhačovice. 

Stavba obsahuje: 

SO 101 – Silnice II/492 
Stavební objekt řeší stavební úpravy silnice II/492 v extravilánu města Luhačovice a obce Biskupice. 
Stavba se nachází v uzlovém úseku č. 12, km 1,456-3,200. Celková délka úpravy je 1744 m. Směrové 
řešení zůstává ve stávající trase silnice II/492. Šířkové uspořádání v místě plné konstrukce vozovky: 
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2x 3,25 m – jízdní pruh, 2x 0,25 m – vodící čára, 2x 0,50 m – nezpevněná krajnice. Mimo tento úsek je 
šířka silnice proměnná: 6,5 m – 6,8 m. V rámci stavby budou obnoveny silniční příkopy a provedena 
stavební úprava vozovky, bude odfrézováno 100 mm stávající vozovky. Vysprávky v podkladní vrstvě 
budou provedeny na 20% celkové plochy. Odvodnění: povrchová voda bude odváděna přes nezpevněné 
krajnice do stávajících silničních příkopů, voda pak bude pokračovat silničními příkopy k propustkům, 
popř. k mostu 492-005. V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy propustků; některé budou 
nahrazeny kompletně, u ostatních bude odlážděn vtok a výtok (viz níže). 

Propustky: 

1) km 1.740 – prodloužení propustku DN 500 na vtoku, odláždění lomovým kamenem, na výtoku 
propustku mýcení křovin 

2) km 2.112 – pročištění propustku DN 800, osazení mříže z kompositního materiálu 
3) km 2.293 – propustek DN 600 – náhrada propustku, odláždění vtoku a výtoku, výšková úprava 

stávajícího propustku 
4) km 2.420 – propustek DN 600 – prodloužení propustku, odláždění lomovým kamenem, pročištění 
5) km 2.695 – pročištění propustku DN 800 
6) km 2.738 – pročištění propustku DN 800, odláždění vtoku lomovým kamenem 
7) km 2.970 – pročištění propustku DN 800, odláždění vtoku lomovým kamenem 
8) km 3.100 – náhrada propustku DN 600, odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem 

Na mostě ev.č. 492-005 budou provedeny tyto práce: 

Obnova obrusné vrstvy, prořezání podélné spáry – u římsy její zalití, prořezání spár příčných před a za 
mostem, jejich zalití asf. zálivkou. 
Očistění mostu a záchytného zařízení tlakovou vodou, dvouvrstvý nátěr záchytného zařízení, bezbarvý 
impregnační nátěr říms. 

Na stávajících opěrných zdech budou provedeny tyto práce: 

1) km 2.020-2.100 vpravo ve směru staničení – očištění tlakovou vodou, dvojvrstvý nátěr záchytného 
zařízení, bezbarvý impregnační nátěr říms, prořezání a zalití podélné spáry 

2) km 2.740-2.840 vpravo ve směru staničení – očištění tlakovou vodou, dvojvrstvý nátěr záchytného 
zařízení, bezbarvý impregnační nátěr říms, prořezání a zalití podélné spáry 

3) km 2.940-2.980 vpravo ve směru staničení – očištění tlakovou vodou, dvojvrstvý nátěr záchytného 
zařízení, bezbarvý impregnační nátěr říms, prořezání a zalití podélné spáry 

Navržená skladba vozovky: 

Frézování průměrně tl. 100 mm, niveleta bude navýšena o 10 mm: 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+, MOD.  ČSN EN 13108-1 50 mm 
Spojovací postřik PS CP, 0,40kg/m2                ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+                ČSN EN 13108-1 60 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN EN 73 6129 
Celkem           110 mm 
 
Vysprávky vrstvy ACP na 20% celkové plochy, frézování průměrně tl. 150 mm: 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+, MOD.  ČSN EN 13108-1 50 mm 
Spojovací postřik PS CP, 0,40kg/m2     ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+    ČSN EN 13108-1 60 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN EN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16+   ČSN EN 13108-1 50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN EN 73 6129  
Celkem           160 mm 
 
V místě realizace plné konstrukce vozovky: 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+, MOD.  ČSN EN 13108-1 50 mm 
Spojovací postřik PS CP, 0,40kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+    ČSN EN 13108-1 60 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN EN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16+   ČSN EN 13108-1 50 mm 
Infiltrační postřik PI, 0,70 kg/m2     ČSN EN 6129  
Štěrkodrť ŠDA frakce 0-32     ČSN 73 6126-1  150 mm 
Štěrkodrť ŠDA frakce 0-63     ČSN 73 6126-1  min. 200 mm 
Celkem           min. 510 mm 
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V případě neúnosného podloží bude provedena výměna podloží v aktivní zóně v tl. 400 mm (2x200 mm –
štěrkodrť fr. 0-125). Požadovaný modul přetvárnosti na pláni je Edef2=45Mpa. Pokud tento nebude 
dosažen, bude provedena výměna podloží.  

Stavba si vyžádá nezbytné kácení a mýcení porostu a dřevin dotčených výstavbou. 

SO 111 – Napojení účel. komunikací a sjezdů 
Stavení objekt řeší napojení účelových komunikací (dále jen „ÚK“) a sjezdů. Povrchová úprava ÚK a 
sjezdů bude provedena z recyklátu nebo asfaltobetonu. Stavební úpravy napojení ÚK a sjezdů budou 
provedeny v nejnutnějším rozsahu. ÚK a sjezdy budou napojeny na silnici II/492 kolmo. Šířka napojení 
ÚK a sjezdů bude respektovat stávající stav. 

Konstrukce z asfaltobetonu: 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+   ČSN EN 13108-1 50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+    ČSN EN 13108-1 50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN EN 73 6129 
Celkem            100 mm 
 
Konstrukce z asf. recyklátu: 
Asfaltový recyklát          150 mm 

Napojení ÚK a sjezdů: 

Km 1.476 – sjezd vlevo z asfaltobetonu s propustkem 
Km 1.838 – ÚK vpravo z asfaltobetonu (frézování tl. 100 mm, položení ACO 11+ v tl. 50 mm a ACL 16+ 
v tl. 50 mm, prořezání a zalití spáry v místě napojení na silnici II/492, podél zpevněné plochy bude 
osazena přídlažba se zapuštěným nájezdovým obrubníkem, niveleta ÚK nebude navýšena) 
Km 1.870 – sjezd vlevo z asfaltobetonu s propustkem 
Km 2.000 – sjezd vpravo z asfaltobetonu s propustkem 
Km 2.112 – sjezd vlevo z asfaltobetonu s propustkem 
Km 2.130 – sjezd vpravo z asf. recyklátu 
Km 2.215 – sjezd vpravo z asf. recyklátu 
Km 2.309 – sjezd vpravo z asf. recyklátu 
Km 2.325 – sjezd vlevo z asfaltobetonu 
Km 2.332 – sjezd vpravo z asf. recyklátu 
Km 2.506 – sjezd vlevo z asfaltobetonu s propustkem 
Km 2.713 – sjezd vlevo z asfaltobetonu 
Km 2.860 – sjezd vlevo z asfaltobetonu s propustkem 
Km 2.980 – sjezd vlevo z asfaltobetonu 
Km 3.176 – sjezd vpravo z asf. recyklátu 

SO 241 – Opěrná zeď, km 1,465 – 1,609 
Stavební objekt řeší výstavbu opěrné pilotové zdi v krajnici silnice II/492 v km 1,465 – 1,609 z důvodu 
nestability svahu projevující se poklesem pravé krajnice s drobnými zátrhy v asfaltovém krytu. Cílem je 
vyloučení přenášení účinků zatížení od dopravy na nestabilní svahové těleso. Opěrná zeď je navržena 
jako volně stojící pilotová stěna ze samostatných vrtaných pilot profilu 630 mm, jednotné délky 8,0 m 
z betonu C25/30 – XA1. Piloty jsou osazeny na osu železobetonové převázky. Je navržena jedna řada 
pilot s osovou vzdáleností 1,0 m, tj. 12 ks pilot do jednoho dilatačního celku. Nosná konstrukce opěrné 
zdi je navržena jako hlubině založena železobetonová převázka šíře 1,0 m z betonu třídy C 25/30 XF2. 
Délka převázky je 144,0 m. Výška převázky je proměnná v intervalu 0,9 – 2,04 m. Podkladní beton bude 
proveden z betonu C 12/15 XO v tloušťce 100 mm přesahujícím půdorysný průmět převázky o 250 mm. 
Podkladní betony nebudou armovány. Horní povrch převázky je ve sklonu 4,0 % směrem k vozovce. 
Na převázce bude provedena monolitická železobetonová římsa šířky 800 mm vybavena zábradelním 
svodidlem s úrovní zadržení H2. Horní povrch římsy je ve sklonu 4,0 % do vozovky. Pří spodním povrchu 
je římsa vybavena okapničkou 15/30 mm. Římsa je navržena z betonu třídy C30/37 XF4. Součástí římsy 
jsou nátoky pro odvedení vod z vozovky. Rub nosné konstrukce bude odvodněn podélnou drenáží 
vyvedenou na líc zdi s přesahem nebo vyústěním ve svahu. Drenážní perforovaná trubka PE DN 100 
s podélným sklonem minimálně 3 % bude perforována na 2/3 povrchu, překryta geotextilií a obetonována 
drenážním betonem. Prostup skrz zeď bude pomocí trouby PE DN 125 ve sklonu 3 %. Hrany ŽB 
konstrukce budou opatřeny zkosením 15x15 mm, pokud není uvedeno v dokumentaci jinak. Veškeré 
pracovní spáry zdi budou utěsněny. 
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Před a za zdí bude osazen v hraně vozovky silniční obrubník v délce 2,0 m v sestavě 1 ks přechodového 
silničního obrubníku 150/(250/150)/1000 mm a 1 ks standardní silniční obruby 150/250/1000 mm. Prostor 
za silničním obrubníkem bude odlážděn dlažbou z kamene do betonu. Dlažba z lomového kamene tl. 200 
mm bude uložena do podkladního betonu tl. 100 mm na ŠP podsypu tl. 100 mm. Dlažba bude lemována 
obrubou 100/250/1000 mm z betonu C30/37 XF4. Spárování dlažby v tl. min. 10 mm bude provedeno 
hmotou s odolností XF4. V místě římsy je navržen sklon 4 % směrem do vozovky, který se plynule 
překlápí na sklon nezpevněné krajnice v hodnotě 8 %.  
Na líci zdi bude provedeno opevnění dlažbou šíře 600 mm z lomového kamene tl. 200 mm uložené do 
podkladního betonu tl. 100 mm na ŠP podsypu tl. 100 mm. Dlažba bude lemována obrubou 
100/250/1000 mm z betonu C30/37 XF4. Spárování dlažby v tl. min. 10 mm bude provedeno hmotou 
s odolností XF4. V místě nátoku v římse pro odvodnění vozovku bude spárování a beton vynechán 
v délce 550 mm, opevnění bude mít charakter kamenné rovnaniny. Sklon dlažby je navržen v hodnotě 
4 % směrem do navazujícího svahu. 
Odvodnění silnice v místě pilotové zdi je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Vozovka bude 
odvodněna přes nátoky v římse. 

SO 242 – Opěrná zeď, km 1,650 – 1,730 
Stavební objekt řeší výstavbu opěrné pilotové zdi v krajnici silnice II/492 v km 1,650 – 1,730 z důvodu 
nestability svahu projevující se poklesem pravé krajnice s drobnými zátrhy v asfaltovém krytu. Cílem je 
vyloučení přenášení účinků zatížení od dopravy na nestabilní svahové těleso. Opěrná zeď je navržena 
jako kotvená pilotová stěna ze samostatných vrtaných pilot profilu 630 mm, jednotné délky 6,0 m 
z betonu C25/30 – XA1. Piloty jsou osazeny na osu železobetonové převázky. Je navržena jedna řada 
pilot s osovou vzdáleností 1,0 m, tj. 12 ks pilot do jednoho dilatačního celku, resp. 8 ks pilot v dilatačním 
celku 7. Nosná konstrukce opěrné zdi podél silnice II/492 je navržena jako hlubině založena 
železobetonová převázka šíře 1,0 m z betonu třídy C 25/30 XF2. Délka převázky je 80,0 m. Výška 
převázky je proměnná v intervalu 0,92 – 1,63 m. Podkladní beton bude proveden z betonu C 12/15 XO 
v tloušťce 100 mm přesahujícím půdorysný průmět převázky o 250 mm. Podkladní betony nebudou 
armovány. Horní povrch převázky je ve sklonu 4,0 % směrem k vozovce. Převázka bude kotvená trvalými 
horninovými kotvami 3xLp 15,7 mm délky 10,0 m s délkou kořene 5,0 m. Sklon horninových kotev je 
25°od přímé. Kotvy jsou umístěny v osové vzdálenosti 4,0 m. V převázce budou zřízeny ocelové trubní 
průchodky prof.156/4 mm s navařenou kotevní deskou tl. 20 mm – 300/300 mm. Na převázce bude 
provedena monolitická železobetonová římsa šířky 800 mm vybavena zábradelním svodidlem s úrovní 
zadržení H2. Horní povrch římsy je ve sklonu 4 % do vozovky. Pří spodním povrchu je římsa vybavena 
okapničkou 15/30 mm. Římsa je navržena z betonu třídy C30/37 XF4. Součástí římsy jsou nátoky pro 
odvedení vod z vozovky. Rub nosné konstrukce bude odvodněn podélnou drenáží vyvedenou na líc zdi 
s přesahem nebo vyústěním ve svahu. Drenážní perforovaná trubka PE DN 100 s podélným sklonem 
minimálně 3 % bude perforována na 2/3 povrchu, překryta geotextilií a obetonována drenážním betonem. 
Prostup skrz zeď bude pomocí trouby PE DN 125 ve sklonu 3 %. Hrany ŽB konstrukce budou opatřeny 
zkosením 15x15 mm, pokud není uvedeno v dokumentaci jinak. Veškeré pracovní spáry zdi budou 
utěsněny. 
Před a za zdí bude osazen v hraně vozovky silniční obrubník v délce 2,0 m v sestavě 1 ks přechodového 
silničního obrubníku 150/(250/150)/1000 mm a 1 ks standardní silniční obruby 150/250/1000 mm. Prostor 
za silničním obrubníkem bude odlážděn dlažbou z kamene do betonu. Dlažba z lomového kamene tl. 200 
mm bude uložena do podkladního betonu tl. 100 mm na ŠP podsypu tl. 100 mm. Dlažba bude lemována 
obrubou 100/250/1000 mm z betonu C30/37 XF4. Spárování dlažby v tl. min. 10 mm bude provedeno 
hmotou s odolností XF4. V místě římsy je navržen sklon 4 % směrem do vozovky, který se plynule 
překlápí na sklon nezpevněné krajnice v hodnotě 8 %.  
Na líci zdi bude provedeno opevnění dlažbou šíře 600 mm z lomového kamene tl. 200 mm uložené do 
podkladního betonu tl. 100 mm na ŠP podsypu tl. 100 mm. Dlažba bude lemována obrubou 
100/250/1000 mm z betonu C30/37 XF4. Spárování dlažby v tl. min. 10 mm bude provedeno hmotou 
s odolností XF4. V místě nátoku v římse pro odvodnění vozovku bude spárování a beton vynechán 
v délce 550 mm, opevnění bude mít charakter kamenné rovnaniny. Sklon dlažby je navržen v hodnotě 
4 % směrem do navazujícího svahu. 
Odvodnění silnice v místě pilotové zdi je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Vozovka bude 
odvodněná přes nátoky v římse. 

Na druhé straně silnice II/492, než bude probíhat výstavba opěrných zdí, bude vybudována nad stávající 
příkop provizorní komunikace na š. 2 m ze silničních panelů (SO 161 DIO – ŘSZK, p. o.). Celková šířka 
komunikace bude 3,50 m. Tato komunikace bude sloužit pro převedení dopravy při výstavbě opěrných 
zdí. Stávající příkop bude zasypán na délku 280 m, pod panely bude vybudována drenáž, která přes 
trativodní šachty bude převedena na druhou stranu silnice ze silničního náspu. Po skončení prací bude 
provizorní komunikace odstraněna, drenáž a šachty budou ponechány natrvalo. 
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SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení 
Stavební objekt řeší překládku stávajícího jednopatkového sloupu CETIN. Sloup je umístěn na západní 
straně silnice II/492 a je v kolizi s rekonstrukcí silnice. V místě stávajícího sloupu dojde k vybudování 
nových svodidel a zpevněné krajnice. Z toho důvodu bude stávající sloup zrušen a dále od vozovky (níže 
po svahu) umístěn nový vyšší sloup (8 m). Stávající kabel typu TCEKFLES bude na nový sloup přetažen. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Jedná se o pozemky parc. č. 560 (trvalý travní porost), parc. č. 561/4 (ostatní plocha), parc. č. 561/7 
(trvalý travní porost), parc. č. 561/8 (ostatní plocha), parc. č. 578/2 (trvalý travní porost), parc. č. 
586/1 (orná půda), parc. č. 586/6 (orná půda), parc. č. 934/1 (ostatní plocha), parc. č. 934/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 956/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, dále na 
pozemcích parc. č. 1706/2 (ostatní plocha), parc. č. 1782/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1787/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1787/4 (ostatní plocha), parc. č. 1787/5 (ostatní plocha), parc. č. 1796/4 
(orná půda), parc. č. 2427/1 (ostatní plocha), parc. č. 2427/5 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Luhačovice (dále také jen „stavební pozemky“). 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1.  Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve společném řízení, kterou 
vypracovala společnost Dopravoprojekt Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, 
IČ: 42767377, vedoucí projektant Ing. Filip Struhár; mostní objekty a zdi Ing. Norbert Pelc a Ing. 
Marta Stáňová – kontrolovala Ing. Martina Papeschová, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
konstrukce (ČKAIT 1102784); objekty pozemních komunikací Ing. Tomáš Holba, autorizovaný 
technik pro dopravní stavby (ČKAIT 1302221) a Ing. Zdeněk Legerský, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby (ČKAIT 1102055); geodetické zaměření Libor Havlíček (Zlínská zeměměřičská); 
inženýrsko-geologický průzkum Ing. Janík (Centroprojekt Zlín); datum vypracování projektové 
dokumentace: květen, září 2019; projektová dokumentace mj. obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména grafickým vyznačením vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle výše uvedené projektové dokumentace; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2.  Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; dodavatel bude vybrán na základě výběrového 
řízení a před započetím prací bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu. 

3.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 
stavby: 

a) vytýčení stavby 

b) prohlídka betonáže a výztuže opěrných zdí 
c) závěrečná kontrolní prohlídka 

5.  Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným a dále požádá 
před zahájením zemních prací správce inženýrských sítí v místě stavby o jejich vytýčení tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Doklady o vytýčení předloží stavebník k závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

6.  Při stavbě budou dodržena závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, 
zejména ČSN dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, v platném znění. 

7.  Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

8.  Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, budou vzhledem k charakteru a účelu 
užívání stavby užita přiměřeně.  

9.  Stavební podnikatel – zhotovitel, zabezpečí pořádek v okolí stavby včetně čištění navazujících 
okolních komunikací, v případě jejich znečištění zajistí bezodkladné a trvalé čištění. 
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10.  Při provádění stavby je nutno počínat si tak, aby nebyla způsobena škoda vlastníkům a 

uživatelům okolních pozemků, zejména je nutno dbát o to, aby nedocházelo 
k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nedocházelo 
k nadměrnému znečišťování okolí stavby a k nepořádku na staveništi. 

11.  V průběhu provádění prací nesmí být stavební a jiný materiál skladován mimo prostor staveniště, 
zejména na okolních pozemcích a pozemních komunikacích. 

12.  S ohledem na umístění objektu stavby je nutné při jejím provádění věnovat zvýšenou pozornost 
ochraně životního prostředí, jakémukoliv znečišťování ovzduší spalováním odpadů, ochraně vod 
před znečištěním ropnými látkami a zamezování prašnosti. 

13.  Vzhledem tomu, že prováděním stavebních prací dojde k omezení provozu, resp. omezení 
obecného užívání stávajících pozemních komunikací, požádá stavební podnikatel (zhotovitel), 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (nejméně 30 dnů) příslušný silniční 
správní úřad (Městský úřad Luhačovice) o povolení zvláštního užívání, popř. uzavírky, dle § 25, 
resp. § 24 zákona o pozemních komunikacích; zhotovitel současně požádá odbor dopravy 
Městského úřadu Luhačovice o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

14.  Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska 
Městského úřadu Luhačovice ze dne 05.05.2020 pod č. j. MULU -1114/2020/27/ZaP, k ochraně 
dotčených veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů: 

       1/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, souhlasné vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož 
zákona, za předpokladu splnění podmínky: 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů: 
- vzniklé odpady budou tříděny a shromažďovány v prostoru stavby a předávány osobám 

oprávněným k nakládání s odpady. Směsné odpady, které nelze dále separovat, budou 
skládkovány. Materiál z výkopů, vybourané hmoty a konstrukce budou dle možností 
recyklovány a dále využívány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí), 
v opačném případě budou odvezeny na skládku. V případě vzniku nebezpečného odpadu, 
bude tento odpad ukládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů, které budou 
z nepropustného materiálu a zajištěny proti zatečením dešťových vod.  

2/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, § 106 odst. 1, § 104 odst. 9, souhlas ke stavbě podle § 17 odst. 1 písm. 
a) vodního zákona, za těchto podmínek: 

a) Opravou/náhradou propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke 
zhoršení odtokových poměrů v území. 

b) Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů vodního toku nad rámec nezbytných 
stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými 
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 
skladována na břehu vodního toku. 

c) Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 
254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. 
k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány 
na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel 
stavby a termíny provádění.  

d) Přímému správci vodního toku (provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 
Uherské Hradiště, tel. 572 552 571, provozhradiste@pmi.cz) bude v min. týdenním 
časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, termín zahájení prací, termíny 
kontrolních dnů, ukončení prací termín závěrečné kontrolní prohlídky. 

e) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu předloží 
investor zaměření skutečného provedení stavby propustku převádějící bezejmenný vodní 
tok (IDVT 10440243) vyhotovené oprávněným geodetem (ve výšk. systému Balt. po 
vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, polohopisné i výškopisné 
zaměření. Rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech. 

f) Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního 
stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn. 

3/ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů, § 6 odst. 1 písm. e), záměr je přípustný za splnění podmínky: 

- záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace pro společné povolení 
záměru „Silnice II/492: Luhačovice – Biskupice, včetně sesuvů nad ČOV“. Odpovědný 
projektant DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, 
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Ing. Tomáš Holba datum vypracování 09/2019, která je přílohou tohoto závazného 
stanoviska. 

15.  Bude dodrženo povolení – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF dle rozhodnutí, které vydal 
Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, dne 19.06.2020 pod č. j. MULU -
8381/2020/27/HuM. 

16.  Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska o povolení kácení dřevin, 
které vydal Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, dne 18.08.2020 pod č. j. MULU -
16420/2020/27/KaE. 

17.  Bude dodrženo povolení kácení dřevin dle rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Biskupice, 
zn. 321/2020/190080/j.k, datované dne 07.05.2020. 

18.  Při realizaci stavby bude dodrženo povolení úpravy připojení sjezdu nebo nájezdu dle 
rozhodnutí, které vydal Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, dne 16.12.2020 pod č. j. MULU -
25579/2020/26/RoJ. 

19.  Při realizaci stavby bude dodrženo povolení zvláštního užívání komunikace dle rozhodnutí, které 
vydal Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, dne 16.12.2020 pod č. j. MULU -25651/2020/ 
26/RoJ. 

20.  Při realizaci stavby bude dodržena podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 14.02.2020 pod č. j. KHSZL 01076/2020, 
k ochraně veřejných zájmů vyplývajících z požadavku ustanovení § 30 odst. 1 a § 77 odst. 1 věta 
třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů: 

- 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 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 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. 

21.  Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 
30.03.2020 pod spis. zn. MO-SOO0406/20-2/Nv, č.j. DUCR-17574/20/Nv:  

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem. 

b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
c) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
d) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
e) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 

stavby. 
f) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který 

Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

22.  Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční 
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (nově EG.D, a.s.) a podmínkách 
práce v jeho blízkosti, ze dne 27.05.2019 pod značkou H18502-16327653, a podmínky souhlasu 
se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (EG.D, a.s.) ze dne 15.01.2020 pod značkou L4570-27007322. 

23.  Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanoviska GasNet s.r.o., v zastoupení 
GridServices, s.r.o. (nově GasNet Služby, s.r.o.), ze dne 08.04.2020 pod č. j. 5002120410. 

24.  Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření CETIN a. s., ze dne 23.01.2020 pod 
č. j. 510274/20. 

25.  Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření Moravské vodárenské, a. s. 
č. 003163/2020/LU, ze dne 20.01.2020. 

26.  Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, 
a. s., ze dne 22.05.2019, pod č. j. 1201908499. 
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27.  Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Moravy s. p., ze dne 

07.02.2020 pod zn. PM-2641/2020/5203/FM. 

28.  Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní 
organizace, ze dne 11.02.2020 pod zn. 4181/2020-SŽDC-OŘ OLC-OPS/HuR. 

29.  Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
ze dne 06.06.2019 pod zn. 11568/2019-SŽDC-OŘ OLC-OPS/HuR. 

30.  Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

31.  Po dokončení stavby, nejpozději však ve lhůtě do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, požádá stavebník o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního 
souhlasu. 

IV. Stanoví lhůtu platnosti společného povolení na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01  Zlín 1 
Jana Potužníková, nar. 18.09.1979, Slovenská 2835, 760 01  Zlín 1 
Radomír Jurášek, nar. 18.02.1960, Družstevní 433, 763 15  Slušovice 
Jana Jurášková, nar. 18.05.1961, Družstevní 433, 763 15  Slušovice 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,  tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín 
František Konečný, nar. 17.11.1973, Dlouhá 937, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 
Marcela Kašpárková, nar. 30.11.1977, Revoluční 1813, 688 01  Uherský Brod 1 
Zdeněk Vítek, nar. 26.09.1965, Biskupice 212, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
Bohuslav Vítek, nar. 15.06.1962, Biskupice 43, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
Obec Biskupice, Biskupice 120, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
MUDr. Jarmila Tománková, nar. 14.05.1952, Okružní 2074, 393 01  Pelhřimov 
Danuše Jandorová, nar. 13.03.1946, Biskupice 140, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
Roman Krajča, nar. 30.05.1971, Nivy 193, Pozlovice, 763 26  Luhačovice 
EG.D, a.s., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 

Odůvodnění: 

Dne 20.07.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení.  

Speciální stavební úřad v řízení s velkým počtem účastníků postupoval ve smyslu § 144 správního řádu. 
Účastníkům řízení se doručují písemnosti podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného 
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry 
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů 
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska.  

K žádosti o vydání společného povolení speciální stavební úřad obdržel povinné doklady dle § 94l 
stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.  

Zde si speciální stavební úřad dovoluje ozřejmit ustanovení § 94l odst. 2 písm. a) stavebního zákona, 
které pojednává o povinnosti stavebníka doložit k žádosti o vydání společného povolení souhlas 
k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. 

Stavebník povinnost doložit souhlas vlastníka stavby nebo pozemku k žádosti o vydání společného 
povolení nemá, pokud je splněna zákonná podmínka podle § 184a odst. 3 stavebního zákona, která 
definuje, že souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

Stavebním záměrem dotčená silnice II/492 spadá do kategorie silnic, které jsou podle ustanovení § 17 
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích veřejně prospěšné včetně jejich součásti, příslušenství a 
stavby související. Stavební objekty – SO 101 Silnice II/492, SO 241 Opěrná zeď, km 1,465-1,609 a 



Č.j. MULU -21445/2022/26/ČeJ str. 9 

 
SO 242 Opěrná zeď, km 1,650-1730, jsou dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích 
součástmi silnice. SO 111 Napojení účel. komunikací a sjezdů, SO 161 DIO – ŘSZK, p. o. a SO 461 
Přeložka sdělovacího vedení, jsou stavbami (stavebními objekty) souvisejícími se stavbou hlavní. 

Podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích lze, podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č. 184/2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
/zákon o vyvlastnění/), odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, 
úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, 
příslušenství nebo staveb souvisejících. 

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad dospěl k jednoznačnému závěru, že je splněna 
zákonná podmínka podle § 184a odst. 3 stavebního zákona a stavebník tedy k žádosti o vydání 
společného povolení pro stavbu souhlas vlastníka stavby nebo pozemku nepřikládá. Tímto postupem 
nejsou dotčena práva účastníků řízení uvedených v § 94k stavebního zákona v návaznosti na § 27 
správního řádu, neboť jak již speciální stavební úřad uvedl výše, účastníkům řízení byla v souladu 
ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona dána možnost uplatnit své námitky, a to ve lhůtě 15 dnů 
ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení. Před vydáním rozhodnutí ve věci dal speciální 
stavební úřad účastníkům řízení rovněž možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 
odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení sdělení „Seznámení se s podklady“. 

Doklady a písemnosti, které byly doloženy speciálnímu stavebnímu úřadu v řízení o vydání společného 
povolení, a které jsou součástí spisové dokumentace: 

• Plná moc (zmocnitel Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., zmocněnec DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.) ze dne 29.04.2019 

• Společné vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, ze dne 24.06.2020, zn. 
ŘSZKZL05806/20-51 

• Vyjádření město Luhačovice, ze dne 28.05.2019, č. j. MULU -10579/2019/23/MaŠ 

• Stanovisko město Luhačovice, ze dne 20.01.2020, č. j. MULU -1063/2020/23/MaŠ 

• Vyjádření E.ON Distribuce, a. s., ze dne 27.05.2019 pod značkou H18502-16327653 

• Vyjádření (souhlas) E.ON Distribuce, a. s., ze dne 15.01.2020 pod značkou L4570-27007322 

• Vyjádření CETIN a. s.., ze dne 23.01.2020 pod č. j. 510274/20 

• Stanovisko GridServices, s. r. o., ze dne 08.04.2020 pod značkou 5002120410 

• Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., č. 003163/2020/LU ze dne 20.01.2020 

• Vyjádření České Radiokomunikace a.s., ze dne 21.05.2019 pod zn. UPTS/OS/219862/2019 

• Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E20129/19 ze dne 21.05.2019 

• Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910130956121185 ze dne 21.05.2019 

• Vyjádření ČD-TELEMATIKA, a. s. ze dne 23.01.2020 pod č. j. 1202001245 

• Vyjádření ČD-TELEMATIKA, a. s. ze dne 21.05.2019 pod č. j. 1201908499 

• Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 06.06.2019 pod zn. 
11568/2019-SŽDC-OŘ OLC-OPS/HuR, č. spisu 313/2019/OPD 

• Souhrnné stanovisko Správy Železnic, státní organizace, ze dne 11.02.2020 pod č. j. 4181/2020-
SŽDC-OŘ OLC-OPS/HuR 

• Vyjádření Lázní Luhačovice, a. s., ze dne 22.05.2019 pod zn. STS- 853 19 

• Vyjádření obce Biskupice, ze dne 20.01.2020, zn. 321/2020/190080/DUSP/j.11 a vyjádření ze dne 
09.07.2019 

• Stanovisko Povodí Moravy, s. p., ze dne 07.02.2020 pod spis. zn. PM-2641/2020/5203/FM 

• Sdělení Povodí Moravy, s. p. ze dne 12.08.2019 pod spis. zn. PM-31309/2019/5203/FM 

• Přípis DOPRAVOPROJEKTU Ostrava a. s. – doplnění podkladů ze dne 02.09.2020, zn. 
321/2020/190080/DUSP/j.3 

• Námitka účastníka řízení – Ing. Jaromíra Vítka, evidováno dne 23.11.2020 pod č. j. MULU -
23586/2020/26/ 

• Přípis DOPRAVOPROJEKTU Ostrava a. s. – doplnění k PD, evidováno dne 16.02.2021 pod č. j. 
3478/2021/26 

• Přípis DOPRAVOPROJEKTU Ostrava a. s. – doplnění k PD, evidováno dne 23.02.2021 pod č. j. 
MULU -4003/2021/26/ 
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Stanoviska, souhlasy a související rozhodnutí dotčených orgánů: 
-  Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, stanovisko pod č. j. 

KRPZ-6811-1/ČJ-2020-150506 ze dne 26.02.2020 

-  Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko pod č. j. HSZL- 408-2/SPD-2020 ze 
dne 11.02.2020 

-  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, závazné stanovisko pod č. j. KHSZL 
01076/2020 ze dne 14.02.2020 

-  Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko pod č. j. 
MULU -1114/2020/27/ZaP ze dne 05.05.2020 

-  Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, prodloužení platnosti 
závazného stanoviska pod č. j. MULU -22387/2022/24/PeM ze dne 22.04.2022 

-  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, koordinované stanovisko pod 
č. j. KUZL 3595/2020 ze dne 13.02.2020 

-  Městský úřad Luhačovice, Odbor životního prostředí, rozhodnutí ze dne 19.06.2020 pod č.j. MULU -
8381/2020/27/HuM 

-  Městský úřad Luhačovice, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 18.08.2020 pod č.j. 
MULU -16420/2020/27/KaE 

-  Obecní úřad Biskupice, rozhodnutí, zn. 321/2020/190080/j.k, datované dne 07.05.2020. 
-  Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 16.12.2020 pod č.j. MULU -

25579/2020/26/RoJ 

-  Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 16.12.2020 pod č.j. MULU -
25651/2020/26/RoJ 

-  Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, závazné stanovisko ze dne 
27.01.2020 pod zn. 97924/2020-1150-OÚZ-BR a vyjádření SNM MO (Polygon 1 – Mapa širších 
vztahů) ze dne 27.05.2019 

-  Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 30.03.2020 pod spis. zn. MO-SOO0406/20-2/Nv, 
č.j. DUCR-17574/20/Nv. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
speciální stavební úřad ve společném povolení nevymezil území dotčené vlivy umisťované stavby nad 
rozsah stavebních pozemků, neboť jak z reakce účastníků řízení, tak z vlastního posouzení speciálním 
stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku. 
 
Stavební úřad dle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu 
s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 
Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a v souladu s ustanoveními vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění; je naplněno ustanovení 
§ 20 odst. 5 vymezení stavebního pozemku a odvádění srážkových vod, ustanovení § 23, které stanoví 
obecné požadavky na umísťování staveb a § 25, který stanoví vzájemné odstupy staveb. 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: 

Stavba splňuje požadavky napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Způsob 
napojení a dotčení ochranných pásem, konkrétně inženýrských sítí je zajištěno technickým řešením 
provádění stavby v souladu s požadavky správců sítí. 

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů: 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
a rozhodnutí vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí, vyjma 
části podmínek koordinovaného závazného stanoviska č. j. MULU -1114/2020/27/ZaP ze dne 05.05.2020 
(podmínky podle zákona o pozemních komunikacích a podmínky uplatněné podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), které byly stavebníkem splněny, anebo 
zapracovány do projektové dokumentace stavby. K připomínkám silničního správního úřadu (odboru 
dopravy MěÚ Luhačovice) k napojení účelové komunikace v km 1,838 na silnici II/492, uvedených 
v koordinovaném závazném stanovisku pod č. j. MULU -1114/2020/27/ZaP ze dne 05.05.2020, a s tím 
souvisejícímu upozornění Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního 
inspektorátu Zlín, ve stanovisku pod č. j. KRPZ-6811-1/ČJ-2020-150506 ze dne 26.02.2020, speciální 
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stavební úřad dále uvádí, že projektová dokumentace řeší stavební úpravu předmětného napojení, kdy 
oproti aktuálnímu stavu dojde ke zlepšení situace, a to zejména s ohledem na nové stavební vymezení 
profilu napojení účelové komunikace na silnici II/492 a její oddělení od sousední zpevněné plochy pomocí 
zapuštěného nájezdového obrubníku (přídlažby do betonového lože). 

Speciální stavební úřad dle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona dále ověřil zejména zda 

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky 
na výstavbu: 
Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řešící obecné požadavky na výstavbu. 
K dodržení obecných požadavků na výstavbu speciální stavební úřad pro úplnost dodává, že kromě 
splnění obecných požadavků na využívání území, viz výše v textu, jsou splněny požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění. Jedná se o soulad s § 6 připojení 
staveb na sítě technického vybavení, s § 8 mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví osob a zvířat, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost užívání, atd. 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 
Je zajištěn příjezd ke stavbě po stávajících pozemních komunikacích v řešeném úseku stavby, a to po 
silnici II/490 ve směru od Biskupic, resp. Polichna, a po silnici II/492 ve směru od Luhačovic. 

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 rovněž ověřil účinky budoucího užívání 
stavby. Při posouzení vycházel speciální stavební úřad ze stanovisek dotčených orgánů, které hájí 
veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a taky s ohledem na charakter stavby, která nebude mít 
negativní vliv na okolí. 

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad 
posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací. Soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování byly 
posouzeny orgánem územního plánování Městského úřadu Luhačovice, Odborem stavebním, Oddělením 
územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska vydaného č. j. MULU -
1114/2020/27/ZaP ze dne 05.05.2020, prodlouženého pod č. j. MULU -22387/2022/24/PeM ze dne 
22.04.2022, jehož výsledkem je vyslovení přípustnosti navrhovaného záměru za podmínky, kterou 
speciální stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Umístění stavby vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 
 
S ohledem na velký rozsah a finanční náročnost stavby speciální stavební úřad, na základě návrhu 
stavebníka, v souladu s ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona, stanovil lhůtu platnosti společného 
povolení na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: 
1. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
2. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26  Luhačovice 
3. Jana Potužníková, Slovenská č.p. 2835, 760 01  Zlín 1 
4. Radomír Jurášek, Družstevní č.p. 433, 763 15  Slušovice 
5. Jana Jurášková, Družstevní č.p. 433, 763 15  Slušovice 
6. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,  tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín 
7. František Konečný, Dlouhá č.p. 937, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 
8. Marcela Kašpárková, Revoluční č.p. 1813, 688 01  Uherský Brod 1 
9. Zdeněk Vítek, Biskupice č.p. 212, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
10. Bohuslav Vítek, Biskupice č.p. 43, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
11. Obec Biskupice, Biskupice č.p. 120, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
12. MUDr. Jarmila Tománková, Okružní č.p. 2074, 393 01  Pelhřimov 
13. Danuše Jandorová, Biskupice č.p. 140, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
14. Roman Krajča, Nivy č.p. 193, Pozlovice, 763 26  Luhačovice 
15. EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
 



Č.j. MULU -21445/2022/26/ČeJ str. 12 

 
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kteří se v řízení s velkým počtem účastníků, 
v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí: parc. č. 555/1, 559, 561/1, 561/5, 561/6, 562/1, 562/3, 566/3, 567, 568/1, 568/2, 
568/3, 569/1, 569/2, 574/2, 575/1, 575/3, 578/1, 579/2, 580/1, 580/2, 583, 584, 586/6, 586/8, 587/1, 
587/2, 590/2, 934/2, 934/4, 934/6, 956/1 v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, dále parc. č. 
1703/5, 1704/3, 1704/4, 1704/5, 1704/7, 1704/9, 1704/11, 1704/12, 1704/17, 1705/2, 1711/3, 1711/4, 
1711/5, 1712/1, 1713/2, 1718/1, 1718/2, 1719/1, 1778/1, 1778/4, 1778/5, 1784/2, 1787/2, 1787/6, 1796/5, 
1796/6, 1796/7, 1808/1, 2425/1, 2427/4, 2427/8, 2427/15, 2427/17, 2427/23, 2468/27 v katastrálním 
území Luhačovice. 

Další účastníci řízení: 
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
2. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
3. CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
4. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
5. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č.p. 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
6. ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona, 
tj. stavebník, § 94k písm. b) stavebního zákona, tj. obec, na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, § 94k písm. c) stavebního zákona, tj. vlastník stavby, na které má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, 
není-li sám stavebníkem, § 94k písm. d) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku a s ohledem na ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona, tj. osoba, jejíž 
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Speciální stavební úřad postavení 
účastníka řízení přiznal též vlastníkovi (správci) technické infrastruktury a správci stavbou dotčeného 
vodního toku. Dle názoru speciálního stavebního úřadu se předmět řízení nemůže širšího okruhu 
účastníků řízení dotýkat takovým způsobem, že by mohla být dotčena jejich práva či právem chráněné 
zájmy. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 
přímo dotčena. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. 
a), c) a d) stavebního zákona. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Návrhům a podmínkám dle vyjádření E.ON Distribuce, a. s. (EG.D, a.s.), ze dne 27.05.2019 pod 
značkou H18502-16327653, vyjádření (souhlasu) E.ON Distribuce, a. s., (EG.D, a.s.) ze dne 
15.01.2020 pod značkou L4570-27007322, stanoviska GridServices, s.r.o. (GasNet Služby, s.r.o.), ze 
dne 08.04.2020 pod č. j. 5002120410, vyjádření CETIN a. s., ze dne 23.01.2020 pod č. j. 510274/20, 
vyjádření Moravské vodárenské, a. s. č. 003163/2020/LU, ze dne 20.01.2020, vyjádření společnosti 
ČD-TELEMATIKA, a. s., ze dne 22.05.2019, pod č. j. 1201908499, stanoviska Povodí Moravy s. p., 
ze dne 07.02.2020 pod zn. PM-2641/2020/5203/FM, souhrnného stanoviska Správy železnic, státní 
organizace, ze dne 11.02.2020 pod zn. 4181/2020-SŽDC-OŘ OLC-OPS/HuR a vyjádření Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 06.06.2019 pod zn. 11568/2019-SŽDC-OŘ OLC-
OPS/HuR, speciální stavební úřad vyhověl a zahrnul jejich dodržení do podmínek tohoto povolení. 

- Dne 23.11.2020 speciální stavební úřad obdržel námitku účastníka řízení Ing. Jaromíra Vítka, bytem 
Zahradní čtvrť č.p. 924, 763 26 Luhačovice, jako vlastníka pozemků parc. č. 561/6 a 568/2 
v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, na kterých měl být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn. Ing. Jaromír Vítek namítá absenci dokladu stavebníka, a to jeho souhlasu, jako vlastníka 
pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn ve smyslu § 184a odst. 1 
stavebního zákona a s ohledem na uvedené nesouhlasí s částečným umístěním stavby na 
pozemních v jeho vlastnictví. Pro úplnost uvádí, že v roce 2003 byl účastníkem řízení – stavebního 
povolení na stavbu „Silnic II/492 Luhačovice-Biskupice, sesuv“ s tím, že v rámci tohoto řízení umožnil 
ŘSD (správně ŘSZK, pozn. speciálního stavebního úřadu) provést stavbu a dále vyhověl a odprodal 
kupní smlouvou parcelu p.č. 562/3 oddělenou GP z pozemku 562/1, a to za účelem umístění 
podzemního vedení propustku. Nevidí důvod nevyužít tento pozemek (propustek) i v řízení, které je 
nyní aktuální, a nadále nezatěžovat vlastníka pozemků dalšími požadavky na zábor pozemků. 

Speciální stavební úřad se nejdříve zabýval otázkou, zda byla námitka účastníka řízení podána 
v 15 denní lhůtě stanovené v oznámení o zahájení společného řízení ze dne 30.10.2020, č. j. MULU -
22144/2020/26/ČeJ. Předmětné oznámení bylo Ing. Jaromíru Vítkovi doručeno do vlastních rukou 
dne 09.11.2020. Námitka byla uplatněna dne 23.11.2020. Námitka byla tedy podána včas a podání 
námitky účastníkem řízení je přípustné. 
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Speciální stavební úřad k podané námitce sděluje, že podle § 184a odst. 3 stavebního zákona, 
se souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku 
nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
Stavebním záměrem dotčená silnice II/492 spadá do kategorie silnic, které jsou podle s ustanovení 
§ 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích veřejně prospěšné včetně jejich součásti, 
příslušenství a stavby související (blíže popsáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí na str. 8 a 9). 
Vzhledem k tomu, že stavba "Silnice II/492: Luhačovice – Biskupice, vč. sesuvů nad ČOV" je stavbou 
ve smyslu § 184a odst. 3 stavebního zákona, k níž se souhlas vlastníka pozemku nebo stavby 
nedokládá, je část námitky, týkající se absence souhlasu vlastníka pozemku, nedůvodná. 

Ve zbylé části námitky, týkající se nesouhlasu s částečným umístěním stavby na pozemcích p. č. 
561/6 a p. č. 568/2 v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, bylo Ing. Jaromíru Vítkovi vyhověno. 
Stavebník upravil projektovou dokumentaci stavby v km 2,640, v místě nově budovaného propustku 
DN 800. Úprava spočívá v odstranění návrhu předmětného propustku z projektové dokumentace 
stavby. Dále bylo upraveno trasování přeložky sdělovacího vedení (SO 461) mimo pozemek parc. 
č. 561/6 v katastrálním území Biskupice u Luhačovic a změna rozsahu úpravy (obnovení) příkopu, 
a to mimo pozemky parc. č. 568/2 a 568/3 v katastrálním území Biskupice u Luhačovic. Popsanými 
změnami došlo ke zúžení rozsahu stavby a k vypuštění pozemků, na kterých má být požadovaná 
stavba uskutečněna, a to konkrétně pozemků parc. č. 561/6, 568/1, 568/2, 568/3 a 956/1, vše 
v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, které jsou nově sousedními pozemky stavby (v této 
souvislosti speciální stavební úřad poznamenává, že osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné 
právo k sousedním pozemkům může být společným povolením přímo dotčeno, jsou účastníky řízení 
podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kteří se v řízení s velkým počtem účastníků doručovaném 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem stavebního záměru a písemnosti se těmto účastníkům doručují veřejnou 
vyhláškou). 

Stavebník v průvodním dopise k zaslané předmětné úpravě projektové dokumentace současně 
uvedl, že projektované úpravy v žádném případě negativně neovlivní stávající stav, ba naopak, je 
úpravou zajištěno odvedení povrchových a částečně i podzemních vod (podélná drenáž v patě 
silničního tělesa). 

- Součástí dokladové části projektové dokumentace stavby je i stanovisko města Luhačovice ze dne 
20.01.2020 pod č. j. MULU -1063/2020/23/MaŠ. Město Luhačovice v tomto stanovisku sděluje, že 
souhlasí s podmínkou: PD bude respektovat vodorovné i svislé dopravní značení v 17,855 km až 
17,980 km a snížení rychlosti, které je připravováno z důvodu vjezdu a výjezdu k novému Sběrnému 
dvoru. K této podmínce speciální stavební úřad sděluje, že předmětem tohoto rozhodnutí není 
projednání ani povolení dopravního značení, které není ve smyslu stavebního zákona stavbou, 
ale podléhá vydání samostatného povolení (stanovení místní úpravy provozu) podle zvláštního 
zákona. Speciální stavební úřad nemůže o dopravním značení v rámci společného řízení rozhodovat. 
Proto speciální stavební úřad tuto podmínku uplatněnou účastníkem řízení – městem Luhačovice 
zamítl. 

- Ostatní účastníci písemné návrhy nebo námitky u speciálního stavebního úřadu neuplatnili. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Před vydáním rozhodnutí ve věci (po obdržení upravené projektové dokumentaci) dal speciální 
stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 
správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení sdělení „Seznámení se s podklady“. Účastníci 
se k podkladům rozhodnutí u speciálního stavebního úřadu písemně nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně 



Č.j. MULU -21445/2022/26/ČeJ str. 14 

 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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. 

Společné povolení má v souladu s ustanovením § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 roků. Stavba 
nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 

 

 

otisk úředního razítka 

 
 

 

Bc. Jiří Černobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 

(dokument podepsán elektronicky) 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a Obecního 
úřadu Biskupice po dobu nejméně 15 dnů a současně zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Luhačovice. 

(po sejmutí bude dokument vrácen zpět odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice) 

 

Úřední deska – Městský úřad Luhačovice 

Datum vyvěšení:   razítko   Datum sejmutí: 
 
 
 

Úřední deska – Obecní úřad Biskupice 

Datum vyvěšení:   razítko   Datum sejmutí: 

 
 
 

Obdrží: 

Stavebník (doručenky – datová schránky) 
1. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IDDS: 953zkzj (zmocněný k zastoupení v řízení) 
 
Účastníci řízení (doručenky, datové schránky) 
3. Jana Potužníková, Slovenská č.p. 2835, 760 01  Zlín 1 
4. Radomír Jurášek, Družstevní č.p. 433, 763 15  Slušovice 
5. Jana Jurášková, Družstevní č.p. 433, 763 15  Slušovice 
6. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IDDS: r58gx4g 
7. František Konečný, Dlouhá č.p. 937, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 
8. Marcela Kašpárková, Revoluční č.p. 1813, 688 01  Uherský Brod 1 
9. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26  Luhačovice 
10. Zdeněk Vítek, Biskupice č.p. 212, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
11. Bohuslav Vítek, Biskupice č.p. 43, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
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12. Obec Biskupice, IDDS: x6daq7g 
13. MUDr. Jarmila Tománková, Okružní č.p. 2074, 393 01  Pelhřimov 
14. Danuše Jandorová, Biskupice č.p. 140, 763 41  Biskupice u Luhačovic 
15. Roman Krajča, Nivy č.p. 193, Pozlovice, 763 26  Luhačovice 
16. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
  
Ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou) 
17. účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kteří se v souladu s § 94m odst. 2 
stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 
555/1, 559, 561/1, 561/5, 561/6, 562/1, 562/3, 566/3, 567, 568/1, 568/2, 568/3, 569/1, 569/2, 574/2, 
575/1, 575/3, 578/1, 579/2, 580/1, 580/2, 583, 584, 586/6, 586/8, 587/1, 587/2, 590/2, 934/2, 934/4, 
934/6, 956/1 v katastrálním území Biskupice u Luhačovic, dále parc. č. 1703/5, 1704/3, 1704/4, 1704/5, 
1704/7, 1704/9, 1704/11, 1704/12, 1704/17, 1705/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1712/1, 1713/2, 1718/1, 
1718/2, 1719/1, 1778/1, 1778/4, 1778/5, 1784/2, 1787/2, 1787/6, 1796/5, 1796/6, 1796/7, 1808/1, 2425/1, 
2427/4, 2427/8, 2427/15, 2427/17, 2427/23, 2468/27 v katastrálním území Luhačovice. 

Ostatní účastníci (datové schránky) 
18. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
19. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
20. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
21. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n 
22. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
23. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 
Dotčené orgány (doručenky, datové schránky) 
24. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w  
25. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
26. Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – územní plánování, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
27. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
28. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
29. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: 
hjyaavk 
30. Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
31. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku 
32. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku 
 
Ostatní orgány (doručenky, datová schránky) 
33. Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
34. Městský úřad Luhačovice, podatelna, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední 
desku) 
35. Obecní úřad Biskupice, podatelna, IDDS: x6daq7g (k vyvěšení na úřední desku) 
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