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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, 4.května č.p.
287, 755 01 Vsetín 1, kterého zastupuje AgPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova č.p. 153/12,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9 (dále jen "stavebník") dne 19.12.2018 podal žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu:
"Hlavní polní cesty HC6 a HC7 a vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. police u Valašského Meziříčí"
SO 01
Hlavní polní cesta HC6
PC4,5/30
SO 01.1 Interakční prvek IP6
SO 01.2 Cestní příkop HC6
SO 02
Hlavní polní cesta HC7
PC 4,5/30
SO 03
Vedlejší polní cesta VC12 PC 4,5/30
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 5875, 5895, 5925, 5961, 5964, 5968, 5991, 6008, 6025, 6108,
6307, 6308, 6319 v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:
"Hlavní polní cesty HC6 a HC7 a vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. police u Valašského Meziříčí"
SO 01
Hlavní polní cesta HC6
PC4,5/30
SO 01.1 Interakční prvek IP6
SO 01.2 Cestní příkop HC6
SO 02
Hlavní polní cesta HC7
PC 4,5/30
SO 03
Vedlejší polní cesta VC12 PC 4,5/30
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen“ stavební úřad“),
jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a §
15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
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zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští
od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor
územního plánování a stavebního řádu, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00
hodin (doporučené dny) a úterý, čtvrtek 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 13:30 hodin (v těchto dnech není
garantována dostupnost všech referentů a to z důvodu možných jednání mimo budovu městského úřadu,
doporučujeme přítomnost požadovaného referenta na pracovišti předem ověřit)).

Poučení:
Námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat, musí být uplatněny v uvedeném termínu,
jinak se k nim nepřihlíží.
Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující
stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na
základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo
skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů
pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona,
jinak se k nim nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a
druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o
námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v
případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc.Iveta Šilhová, v. r.
referent odboru územního plánování a stavebního řádu
„otisk úředního razítka“
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K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový
přístup.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské
Meziříčí, Obecního úřadu Police, Obecního úřadu Branky a musí být zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu
Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup:

……………………………………………..

Obdrží:
Účastníci řízení (doručenky):
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IDDS: z49per3
AgPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Obec Police, IDDS: knaa7xy
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřad územního
plánování, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské
Meziříčí 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor vnější služby Vsetín, Dopravní inspektorát,
IDDS: w6thp3w
Na vědomí:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní
č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Obec Branky, IDDS: 8quasrg

Účastníci řízení uvedení v § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou:
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Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícímu věcnému břemenu k sousedním pozemkům:
parc. č. 330/8, 1128/1, 1128/33, 1128/34 v katastrálním území Branky, parc. č. 4030, 4035, 4036,
5863, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5876, 5877, 5881, 5883, 5884, 5888, 5889, 5891, 5892,
5896, 5897, 5898, 5899, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911,
5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5960, 5963, 5965, 5966, 5967, 5969, 5970, 5971,
5973, 5974, 5975, 5978, 5979, 5982, 5984, 5990, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998,
6001, 6002, 6003, 6006, 6007, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6017, 6018, 6019,
6022, 6023, 6024, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6188, 6292, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298,
6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316,
6318, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6335, 6343, 6346,
6378, 6379, 6407 v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí

5725,
5894,
5935,
5972,
5999,
6020,
6299,
6317,
6351,

