MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Č.j.: MUVS-S 7077/2017/OÚPSŘD-328/Ša-13
Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek

01.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve věci žádosti ze dne 20.06.2017 o vydání rozhodnutí o
umístění stavby "Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín-Velké Karlovice" spočívající v
přemístění branky a výměně oplocení jako součást SO-04, ve výstavbě dočasné objízdné trasy v těsné blízkosti
přejezdu jako součást SO-03.1, v montáži nového reléového domku jako součást PS-02 a v realizaci kabelizace
jako součást PS-02 na pozemcích st. parc.č. 646, parc. č. 1/6, 1/23, 1/67, 31/2, 75/3, 92/6, 6086/1, 6086/12,
6092/1, 6162, 6163/1, 6163/6 v katastrálním území Halenkov, parc. č. 16264/4 v katastrálním území Huslenky,
kterou podala Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, IČO 70994234,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc, kterou zastupuje SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská 4063/4, 695 01
Hodonín (dále jen "žadatel")
vydává podle § 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),
rozhodnutí o umístění stavby
"Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín-Velké Karlovice" spočívající v přemístění branky
a výměně oplocení jako součást SO-04, ve výstavbě dočasné objízdné trasy v těsné blízkosti přejezdu jako
součást SO-03.1, v montáži nového reléového domku jako součást PS-02 a v realizaci kabelizace jako součást
PS-02
na pozemcích st. parc.č. 646 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/6 (ostatní plocha), parc. č. 1/23 (ostatní
plocha), parc. č. 1/67 (orná půda), parc. č. 31/2 (ovocný sad), parc. č. 75/3 (orná půda), parc. č. 92/6 (ostatní
plocha), parc. č. 6086/1 (ostatní plocha), parc. č. 6086/12 (ostatní plocha), parc. č. 6092/1 (ostatní plocha), parc.
č. 6162 (ostatní plocha), parc. č. 6163/1 (ostatní plocha), parc. č. 6163/6 (ostatní plocha) v katastrálním území
Halenkov, parc. č. 16264/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Huslenky (dále jen „stavba“ nebo „záměr“) dle
ověřené grafické přílohy;
Druh a účel stavby: přemístění branky a výměně oplocení, výstavba dočasné objízdné trasy v těsné blízkosti
přejezdu, montáž nového reléového domku a realizaci kabelizace
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky st. parc.č. 646 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/6
(ostatní plocha), parc. č. 1/23 (ostatní plocha), parc. č. 1/67 (orná půda), parc. č. 31/2 (ovocný sad), parc. č. 75/3
(orná půda), parc. č. 92/6 (ostatní plocha), parc. č. 6086/1 (ostatní plocha), parc. č. 6086/12 (ostatní plocha),
parc. č. 6092/1 (ostatní plocha), parc. č. 6162 (ostatní plocha), parc. č. 6163/1 (ostatní plocha), parc. č. 6163/6
(ostatní plocha) v katastrálním území Halenkov, parc. č. 16264/4 (ostatní plocha) v katastrálním území
Huslenky.
Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci záměru, projektovou přípravu stavby:
1.

Záměr bude umístěn dle situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb a vybrané části dokumentace (dále jen „ověřená grafická příloha),
zpracovaná autorizovaným inženýrem Ing. Petrem Szabo ČKAIT 1200532 a autorizovaným inženýrem
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Tomášem Derkou ČKAIT 1102894 v březnu 2017, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
zaslána žadateli.
2.

Stavba branky a oplocení jako součást SO-04 bude umístěna na pozemku parc.č. 31/2 v katastrálním
území Halenkov při společné hranici s pozemkem parc.č. 6086/1 v katastrálním území Halenkov, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je
součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění branky a oplocení vyznačeno.
Oplocení bude provedeno s podezdívkou a průhledného rámečkového pletiva v celkové výšce 1,7 m. Brána
bude dvoukřídlová v délce 5,2 m.

3.

Stavba dočasné objízdné trasy v těsné blízkosti přejezdu jako součást SO-03.1 bude umístěna na
pozemcích parc.č. 6086/1, 6086/12, 6162, 1/23, 1/67, 1/6 v katastrálním území Halenkov, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1:200 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené
grafické přílohy, kde je umístění dočasné objízdné trasy vyznačeno a okótováno.
Provizorní komunikace bude provedena z betonových panelů v délce 70,0 m a šířce 4,0 m.

4.

Stavba nového reléového domku jako součást PS-02 bude umístěna na pozemku parc.č. 1/67 v
katastrálním území Halenkov ve vzdálenosti 0,66 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1/6 a ve
vzdálenosti 5,35 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1/23 v katastrálním území Halenkov, který
bude napojen novým zemním kabelovým rozvodem umístěným na pozemcích parc.č. 1/67 a 1/6 v
katastrálním území Halenkov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200 zpracovaném na
podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění nového reléového
domku s kabelovým rozvodem vyznačeno a okótováno.
Nový reléový domek bude proveden z lehčeného betonu, o rozměrech 3,0 m x 3,0 m, jako jednopodlažní
s valbovou střechou.

5.

Stavba kabelizace jako součást PS-02 bude umístěna na pozemcích st. parc.č. 646, parc. č. 1/6, 1/67, 75/3,
92/6, 6086/1, 6086/12, 6092/1, 6162, 6163/1, 6163/6 v katastrálním území Halenkov, parc. č. 16264/4 v
katastrálním území Huslenky, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000 zpracovaném na
podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění kabelizace jako
součást PS-02 vyznačeno a okótováno.
Kabelizace bude provedena zemním vedením z 11,980 km do 15,160 km ve výkopech v hloubce 1,2 m a
pod kolejí v hloubce 1,5 m.

6.

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

7.

Stavební objekt SO 03.1 Provizorní komunikace lze provozovat jen za úplného vyloučení kolejové
dopravy.

8.

Stavba musí být projednána s vlastníkem dráhy a s provozovatelem dráhy

9.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení

10. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při
provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí,
apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem dráhy a s provozovatelem dráhy
11. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v
rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
12. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává
podle §7 odst. 3 zákona.
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13. Při realizaci stavby nesmí být znečišťována pozemní komunikace silnice č. II/487, včetně přilehlého
chodníku
14. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení bezpečnosti
silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců
Odůvodnění
Stavení úřad obdržel dne 20.06.2017 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce PZS v km
14,208 (P8084) na trati Vsetín-Velké Karlovice" spočívající v přemístění branky a výměně oplocení jako
součást SO-04, ve výstavbě dočasné objízdné trasy v těsné blízkosti přejezdu jako součást SO-03.1, v montáži
nového reléového domku jako součást PS-02 a v realizaci kabelizace jako součást PS-02 na pozemcích st.
parc.č. 646, parc. č. 1/6, 1/23, 1/67, 31/2, 75/3, 92/6, 6086/1, 6086/12, 6092/1, 6162, 6163/1, 6163/6 v
katastrálním území Halenkov, parc. č. 16264/4 v katastrálním území Huslenky (dále jen „žádost), kterou podala
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, IČO 70994234, Nerudova 1, 772 58
Olomouc, kterou zastupuje SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 04.09.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a podle ustanovení § 87odst. 1 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. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží a že ve svých
námitkách mají uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a že osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno; obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů
obce a občanů obce a osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení byl více
než 30, stavební úřad podle § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zahájení
řízení uvědomil účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která byla
na úřední desce:
Městského úřadu Vsetín
vyvěšena dne: 05.09.2017
sejmuta dne: 21.09.2017
Obecního úřadu Huslenky
vyvěšena dne: 07.09.2017
sejmuta dne: 25.09.2017
Obecního úřadu Halenkov
vyvěšena dne: 06.09.2017
sejmuta dne: 22.09.2017
I.

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda záměr je v souladu:

1.

s požadavky zvláštních právních předpisů, stanovisky dotčených orgánů a s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

a)

Stanoviska sdělili:

-

Městský úřad Vsetín, Koordinované stanovisko
dne 28.11.2016, č.j. MUVS 54476/2016 OŽP
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
dne 25.07.2017, č.j. HSZL-5322-2/VS-2017
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
dne 29.08.2017, č.j. KHSZL 18267/2017
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc
stanovisko ze dne 26.09.2017, č.j. DUCR-55444/17/Eh
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc
rozhodnutí ze dne 12.09.2016, č.j. DUCR-55815/16/Eh
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště CHKO Beskydy
dne 14.09.2016,
č.j. 03968/BE/2016-2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště CHKO Beskydy
dne 14.09.2016,
č.j. 04168/BE/2016-2
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Krajské úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
dne 12.10.2016, č.j. KUZL
59471/2016
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková
dne 08.09.2016, č.j. 69276/2016-8201-OÚZ-BR
ČEZ Distribuce, a.s.,
dne 12.12.2016, zn. 0100669783, 05.01.2017, zn. 1090781656
RWE Distribuční služby, s.r.o.,
dne 24.08.2016, zn. 5001365096
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
dne 04.08.2017, zn. 1803/2017
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
dne 19.08.2016, zn. 688247/16
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace dne 16.01.2017, zn. ŘSZKVM/11853/16-24
Obec Huslenky
dne 08.09.2016
Obec Halenkov
dne 11.07.2017, 20.09.2016, 28.02.2017
ČD-Telematika a.s.
dne 24.08.2016, zn. 1201609715
Služby obce Huslenky s.r.o.
dne 26.09.2016
Net4Gas
dne 22.08.2016, zn. 6673/16/OVP/N
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc
dne 27.03.2017,
zn. 11109/2017-SŽDC-TUDC-ÚATT
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy dne 13.08.2016, zn. LCR957/005051/2016

Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené orgány.
Předložená stanoviska dotčených orgánů a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu záměru, byly
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod body 6 až 14.
Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí jako její kapitola „E. Dokladová část“. Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické
infrastruktury. Záměr je v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich
souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu.
b)

Označení účastníků územního řízení dle stavebního zákona, § 85:

- odst. 1 písm. a) žadatel - Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
- odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Halenkov, Obec
Huslenky
- odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství
Olomouc, Zlínský kraj, Eva Jindrová, Pavel Kocurek, Magdalena Stupková, Petr Špalek, Obec Halenkov,
Obec Huslenky, JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně,
- odst. 2 písm. b), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., Služby Obce Huslenky, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
GasNet, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, ČD-Telematika a.s. a dále
pak pozemky st. parc.č. 619, parc. č. 6301/1, 6245, 6243, 16264/5, 5567/3, 15774/2, 5543/3, 5543/2, 5540/1,
5542/5, 5540/4, 5540/3, 5539, 5538/1, 5538/3, 5610/1, 5610/3, 5536/2, 15902/5 v katastrálním území
Huslenky, st. parc.č. 980/1, parc. č. 6140/1, 1959, 1954/2, 6084/1, 1954/1, 6084/2, 1944/1, 1945, 1810/4,
5/129, 5/128, 5/155, 5/156, 5/157, 5/158, 5/159, 5/160, 5/161, 5/162, 5/163, 5/165, 5/166, 5/167, 42, 31/3,
32/1, 35/6, 6141/3, 35/3, 6091/2, 119/27, 119/25, 119/24, 119/23, 119/22, 119/21, 119/20, 119/19, 119/18,
119/17, 119/16, 119/15, 119/14, 119/13, 119/12, 119/11, 119/10, 119/9, 119/8, 119/42, 119/47, 103/8,
104/12, 6169, 104/1 v katastrálním území Halenkov
Vlastnická práva ani jiné věcné právo k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
V průběhu územního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky.
2.

s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování

Územní plán Halenkov nabyl účinnosti dne 30. 12.2015.
Stavba se dle územního plánu Halenkov (dále jen ,,ÚP Halenkov“), grafické části, Hlavního výkresu nachází v
ploše občanského vybavení, označené O 265, v ploše krajinné zeleně, označené K, v ploše pro drážní dopravu,
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označené DZ a v ploše pro silniční dopravu, označené DS, ve kterých je dle kapitoly 6 textové části ÚP
Halenkov, tvořící nedílnou součást opatření obecné povahy jako příloha č. 1 hlavním využitím u ploch pro
drážní dopravu železniční dráha, včetně jejích zařízení, zařízení pro drážní dopravu, u ploch pro silniční
dopravu pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství. Přípustným využitím je u ploch občanského
vybavení dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, u ploch krajinné zeleně dopravní a
technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, u ploch pro drážní dopravu ostatní dopravní
infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, technická infrastruktura a u ploch pro silniční dopravu dopravní
stavby a technická infrastruktura. Využití zastavitelné plochy O 265 je podmíněno zachováním funkčnosti
zbývajících provedených investicí do půdy (meliorací).
Navrhovaná stavba je stavbou dopravní a technické infrastruktury slučitelnou s hlavním, případně přípustným
využitím dotčených ploch.
Stavba se dle grafické části ÚP Halenkov, Výkresu základního členění území a Hlavního výkresu nachází
v zastavěném a zastavitelném území.
Výše uvedená stavba je v souladu s ÚP Halenkov, neboť splňuje požadavky a podmínky výše zmíněné a
uvedenou stavbou dochází k dosahování cílů územního plánování a k naplňování úkolů územního plánování tak,
jak je stanovil vydaný ÚP Halenkov, neboť jím vytvořené předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
se stavbou naplňují.
Územní plán Huslenky nabyl účinnosti dne 7. 8.2015.
Stavba se dle územního plánu Huslenky (dále jen „ÚP Huslenky“), grafické části, Hlavního výkresu nachází ve
stávající ploše pro drážní dopravu označenou DZ, ve které je dle kapitoly F.2 textové části ÚP Huslenky, tvořící
nedílnou součást opatření obecné povahy jako příloha č.1 přípustným využitím technická infrastruktura.
Navrhovaná stavba je technickou infrastrukturou a je v souladu s přípustným využitím dotčené plochy.
Stavba se dle grafické části ÚP Huslenky, Výkresu základního členění území a Hlavního výkresu nachází
v zastavěném území.
Výše uvedená stavba je v souladu s ÚP Huslenky, neboť splňuje požadavky a podmínky výše zmíněné a
uvedenou stavbou dochází k dosahování cílů územního plánování a k naplňování úkolů územního plánování tak,
jak je stanovil vydaný ÚP Huslenky, neboť jím vytvořené předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
se stavbou naplňují.
3.

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Stavební úřad zjistil, že žádost o územní rozhodnutí byla úplná a byla podána na předepsaném formuláři a
obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. V souladu s ustanovení § 86 odst. 2
stavebního zákona si stavební úřad doklady prokazující vlastnické právo k pozemku a stavbě dne 04.09.2017
ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Žadatel k žádosti přiložil souhlas o právu provést stavbu na
pozemcích parc. č. 6086/1, 31/2, 1/23, 1/6, 1/67, 75/3, 6086/12, 6092/1 katastrální území Halenkov.
Dále žadatel k žádosti připojil:
- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace obsahuje části A až E členěné na
jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Předložená
dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Záměr a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a to s §9, 23, 24, 24c,
Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy
umísťovaných staveb nad rozsah pozemků st. p. 646, parc. č. 1/6, 1/23, 1/67, 31/2, 75/3, 92/6, 6086/1, 6086/12,
6092/1, 6162, 6163/1, 6163/6 v katastrálním území Halenkov, parc. č. 16264/4 v katastrálním území Huslenky,
neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků
řízení a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.
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s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Záměr je napojen na stávající komunikaci a rozvody elektrické energie a komunikačního vedení.
- stanoviska sdělili vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
- ČEZ Distribuce, a.s.,
dne 12.12.2016, zn. 0100669783, 05.01.2017, zn. 1090781656
- RWE Distribuční služby, s.r.o.,
dne 24.08.2016, zn. 5001365096
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
dne 04.08.2017, zn. 1803/2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
dne 19.08.2016, zn. 688247/16
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace dne 16.01.2017, zn. ŘSZKVM/11853/16-24
- Obec Huslenky
dne 08.09.2016
- Obec Halenkov
dne 11.07.2017, 20.09.2016, 28.02.2017
- ČD-Telematika a.s.
dne 24.08.2016, zn. 1201609715
- Služby obce Huslenky s.r.o.
dne 26.09.2016
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc
dne 27.03.2017,
zn. 11109/2017-SŽDC-TUDC-ÚATT
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy dne 13.08.2016, zn. LCR957/005051/2016
II.

Po posouzení záměru dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stanovenými §
90 stavebního zákona. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního
plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými
technickými požadavky na výstavbu s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní
moci.
Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel
sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru územního plánování, stavebního řádu a
dopravy Městského úřadu Vsetín.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Lubomír Šamánek
referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Příloha pro žadatele (bude doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
ověřená grafická příloha
Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která
bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Huslenky, Obecního úřadu Halenkov
po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vsetín.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................
Sejmuto dne : .........................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a
sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Huslenky k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Halenkov k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona:

- odst. 1 (jednotlivě)
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm, kterou zastupuje SB
projekt s.r.o., IDDS: y55zcpp
Obec Halenkov, IDDS: thgbefm
Obec Huslenky, IDDS: bawb3bq
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- odst. 2 písm. a) (veřejnou vyhláškou)
Zlínský kraj, IDDS: scsbwku, který zastupuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Eva Jindrová, Halenkov č.p. 576, 756 03 Halenkov
Pavel Kocurek, Halenkov č.p. 37, 756 03 Halenkov
Magdalena Stupková, Halenkov č.p. 334, 756 03 Halenkov
Petr Špalek, Halenkov č.p. 49, 756 03 Halenkov
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Služby Obce Huslenky, s.r.o., IDDS: tqb2wvg
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
ČD-Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
- odst. 2 písm. b) (veřejnou vyhláškou)
st. parc.č. 619, parc. č. 6301/1, 6245, 6243, 16264/5, 5567/3, 15774/2, 5543/3, 5543/2, 5540/1, 5542/5, 5540/4,
5540/3, 5539, 5538/1, 5538/3, 5610/1, 5610/3, 5536/2, 15902/5 v katastrálním území Huslenky, st. parc.č.
980/1, parc. č. 6140/1, 1959, 1954/2, 6084/1, 1954/1, 6084/2, 1944/1, 1945, 1810/4, 5/129, 5/128, 5/155, 5/156,
5/157, 5/158, 5/159, 5/160, 5/161, 5/162, 5/163, 5/165, 5/166, 5/167, 42, 31/3, 32/1, 35/6, 6141/3, 35/3, 6091/2,
119/27, 119/25, 119/24, 119/23, 119/22, 119/21, 119/20, 119/19, 119/18, 119/17, 119/16, 119/15, 119/14,
119/13, 119/12, 119/11, 119/10, 119/9, 119/8, 119/42, 119/47, 103/8, 104/12, 6169, 104/1 v katastrálním území
Halenkov

Dotčené orgány
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení dopravy, Svárov č.p.
1080, 755 01 Vsetín 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

