
 

Městský úřad Holešov 
Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí 

Oddělení investic 

 

 
 

 

Městský úřad Holešov 
Masarykova 628 
769 17  Holešov  

Telefon 573 521 111 
Fax 573 521 210 
IDS x8qbfvu 

 

Obec Martinice  Číslo jednací: HOL-31403/2017/ISÚ/rs 

Martinice 16  Spisová zn.: 2593/2017 

769 01 Holešov  Počet stran: 4 

IČO: 00287482  Počet příloh: 0 

 
 
 

 
 
Oprávněná 
úřední osoba: 

 
Radka Stratilová 

  Telefon: 573 521 456 

  E-mail: radka.stratilova@holesov.cz 

    

  Datum: 27. listopadu 2017 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ  

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

 

Ţadatel, Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO: 00287482 podáním č.j. 13413/2017, 
ze dne 15.05.2017 poţádal o stavební povolení na stavbu: 
 

MARTINICE – BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 
 

na pozemcích p.č. 91, 92/1, 92/3, 99, 100/1, 100/2, 492/1, 494/1, 494/2 a  590 v katastrálním 
území Martinice u Holešova.   
 
Stavba obsahuje:  
Stavební objekt: SO 101 Komunikace pěší, sjezdy, nástupní plochy zastávek 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího podélného chodníku vedeného v rozsahu stavby podél místní 
komunikace na jiţní straně návsi a nový propojovací chodník ze zámkové dlaţby k lávce přes 
Mojenu. Dále o rekonstrukci nástupní plochy autobusové zastávky u silnice II/490 z betonové 
desky o ploše cca 30 m2 a vč. úpravy nástupní plochy pro přechod pro chodce přes tuto 
komunikaci, vč. úpravy obrub silnice II/490 v rozsahu zastávky. Dále se jedná o nové nástupní 
plochy obousměrné zastávky u silnice III/49016, vč. nástupní plochy místa pro přecházení a 
silničních obrub pro úpravu silnice III/49016. O rekonstrukci přístřešků u zastávky u silnice II/490 a 
u zastávky u silnice III/49016 ve směru na Rackovou, nový zastávkový přístřešek s jednou boční 
stěnou s rozměry cca 4,20 x 1,8 m u zastávky u silnice III/49016 ve směru na Holešov, 
komunikace pěší v prostoru křiţovatky silnic II/490 a III/49016. Konstrukce všech výše uvedených 
ploch je dláţděná ze zámkové dlaţby a ohraničení betonovými obrubníky.  
Stavební objekt: SO 102 Zpevněná plocha 
Jedná se o novou zpevněnou nástupovou rozptylovou plochu před kaplí sv. Floriána navazující 
přímo na místní komunikaci, s umoţněním pojezdu vozidly. Plocha je přibliţně cca 23 m x 8 m ze 
zámkové dlaţby, výškové řešení navrhuje koridory pro průchod osob se sníţenou schopností u 
příčného průchodu k lávce přes Mojenu 2,00 m a 1,50 m u příchodu k ploše před budovou školy a 
ke vstupu do kaple sv. Floriána. Příčný sklon v koridorech je 2% a vodící linie průchozího koridoru 
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je tvořena speciální dráţkovou dlaţbou, vodící linie průchodu k ploše školy je tvořena hmatovou 
dlaţbou signálního pásu místa pro přecházení, vodící linie průchodu ke vstupu do kaple potom 
klasicky, zvýšenou obrubou. 
Stavební objekt: SO 103 Silnice III/49016 
Jedná se o nové podkladní a obrusné vrstvy komunikace, vodící prouţek z dvojřádku z ţulové 
kostky drobné a uliční vpusti pro odvodnění přípojkami napojenými na stávající dešťové stoky 
kanalizace ve správě obce.  
Stavební objekt: SO 104 Místní komunikace 
Jedná se o nové napojení na silnici III/49016, jeţ obsahuje novou podkladní a obrusnou vrstvu, 
nové obruby, vodící prouţky a odvodnění 1 ks dešťové vpusti (vyúsťuje přípojkou do toku Mojeny). 
Stavební objekt: SO 201 Lávka 
Jedná se o novou lávku přes Mojenu, která nahrazuje původní nevyhovující. Šířka pochůzí plochy 
je 2,0 m, příčný sklon mostovky je v celém rozsahu 0,0%. Nosná konstrukce lávky, je navrţena 
jako ocelová příhradová svařovaná konstrukce s dřevěnou mostovkou z dubových fošen. Nosná 
konstrukce lávky bude uloţena na opěrách na elastomerové loţiska. 
Stavební objekt: SO 202 Opěrné zídky 
Jedná se o opěrnou zeď OZ1, která je navrţena pro rozšíření nástupní plochy autobusové 
zastávky u silnice II/490 a má délku 19,5 m a světlou výšku proměnnou od 0,15 po 1,50 m, je 
rozdělena na dva úseky, oddělené pravobřeţní opěrou nové lávky Zeď je navrţena ve tvaru L, 
svislá část má šířku 0,25 m, vodorovná potom š. 0,5 m a délku 0,5 – 0,8 m. Zeď je navrţena 
z betonu C 30/37 XF1 s výztuţí ocelí a v koruně zdi bude osazeno zábradlí, shodného typu jako 
zábradlí na lávce. Dále se jedná o opěrnou zeď OZ2, která je navrţena pro vymezení nástupní 
plochy zastávky u silnice III/49015. Je řešena jako monolitický ţelezobetonový pás š. 0,25 m, 
světlé výšky cca 0,20 m a délky 4,8 m. Zeď je navrţena z betonu C 30/37 XF1 s výztuţí 
svařovanými sítěmi a v koruně zdi bude taktéţ osazeno zábradlí, shodného typu jako zábradlí u 
zdi OZ1. A následně se jedná ještě o opěrnou zeď OZ3, která opět vymezuje nástupní plochy 
zastávky u silnice III/49016 od toku Mojeny a je řešena jako jednoduchý pás se šířkou 0,25 m, 
v délce 7 m a v délce 1,5 m potom uzavírá nástupní plochu zastávky u místa pro přecházení. Její 
konstrukce, včetně vyztuţení a osazení zábradlí je shodná se zdí OZ2 a do stávající zdi je 
ukotvena pomocí chemických kotev. 
 
 

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení investic, jako věcně 
a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle ustanovení    
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a § 16 a  
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“) oznamuje v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikoţ jsou mu 
dobře známy poměry staveniště a ţádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, speciální stavební úřad upouští při projednání 
ţádosti stavby od ústního projednání podle § 112 odst. 2 stavebního zákona. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky podat nejpozději do 10-ti dnů od doručení 
tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené 
orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. 
 

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu v Holešově, odboru 
výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 
1.patro, dveře č. 203 ve lhůtě shora uvedené (úřední dny: Po a St 8.00-11.00 a 12.00-17.00 hod., 
ostatní pracovní dny po předchozí telefonické dohodě).  
Účastník řízení můţe dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud je 
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 



Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení investic 
č.j. HOL-31403/2017/ISÚ/rs 
   
 

 

Strana 3 (celkem 4) 

K námitkám, závazným stanoviskům, popřípadě k důkazům, které mohly být uplatněny v územním 
řízení, nebude přihlédnuto. 
Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatření důkazů a dalších podkladů pro 
vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 
Speciální stavební úřad můţe podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 
odst. 1 stavebního zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě její přizvané 
vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Radka Stratilová v.r. 
referent odboru výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí 
oddělení investic 
Městského úřadu Holešov 
 
 
 

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

 
 
Ev.č.: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto 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 § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření 
případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Holešov. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm.a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq 
 
Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 2 
správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860, DS: PO, 
jjfsbqc 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, DS: PO,m49t8gw 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, DS: PO, qa7425t 
Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříţ, DS: PO, uk9gx2j 
- sousední pozemky: p.č. st.10, st.13, st.14/1, st.17, st.18/1, st.21, st.22, st.25, st.26/1,st.29/1, 
st.29/2, st.30, st.31, st.34, st.82, st.90/1, st.97 a st.98, vše v katastrálním území Martinice u 
Holešova. 
 
Dotčené orgány: 
Policie ČR DI Kroměříţ, Březinova 2819, 767 28 Kroměříţ, DS: OVM, w6thp3w 
Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo Nábřeţí 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, 
xwsai7r 
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, DS: PO 
bv4gfwe  
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení ţivotního prostředí, 
Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení stavebního řádu, 
Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
K vyvěšení: 
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu 
úřadu se ţádostí o vyvěšení: 
Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obecní úřad Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq 
 
Na vědomí : 
Egeria, o.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, email: mirek_mach@seznam.cz  
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