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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako speciální stavební úřad 

věcně a místně příslušný podle §16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 15 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")    

a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, obdržel 

dne 27.01.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu nazvanou "Silnice I/57 

Semetín - Bystřička 2. stavba - napojení Pržna" obsahující SO 106.2 - Přeložka silnice III/05732 Jablůnka 

- Pržno, SO 106.4 - Přeložka silnice III/05732 Jablůnka - Pržno, MK, sjezdy a chodníky v Pržně, SO 130 

- Nábřežní komunikace podél přeložky silnice III/05732, SO 219 - Most na přeložce silnice III/05732 

Jablůnka - Pržno, SO 253 - Opěrná zeď na přeložce silnice III/05732 km 1.548-1,833 vlevo, SO 255 - 

Opěrná zeď na přeložce silnice III/05732 km 0,160 - 0,490 vpravo, SO 256 - Zárubní zeď na přeložce 

silnice III/05732 km 0,265 - 0,425 vlevo na pozemcích parc. č. 70, 75/8, 76, 634/2, 1771/76, 1771/77, 

1788/5, 1788/13, 1788/18, 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1790/1, 1790/2, 1790/3, 1790/4, 1796, 1797, 

1798/6, 1798/7, 1802/1, 1802/2, 1802/3, 1802/4, 1818/2, 1818/3, 1818/4, 1819/2, 1819/3, 1877/1, 1877/2, 

1877/3, 1877/4, 1877/5, 1877/6, 1877/7, 1877/8, 1877/9, 1877/10, 1877/11, 1877/12, 1877/13, 1877/14, 

1877/15, 1877/16, 1877/17, 1877/18, 1877/19, 1877/20, 1877/21, 1877/25, 1877/26, 1877/27, 1877/28, 

1877/29, 1877/30, 1877/31, 1877/32, 1877/33, 1877/34, 1877/35, 1877/36, 1877/37, 1877/38, 1877/40, 

1877/46, 1877/47, 1877/48, 1877/49, 1877/51, 1877/52, 1877/53, 1877/54, 1877/55 v katastrálním území 

Pržno u Vsetína, parc. č. 829/21, 829/23, 829/24, 3473/59, 3473/60 v katastrálním území Ratiboř             

u Vsetína vydaného dne 13.01.2021 pod č.j.: MUVS-S 25718/2020/OÚPSŘD-280.13/Li-11 a prodloužení 

termínu dokončení stavby (dále jen „žádost“), kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,                  

IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o žádosti. 

 

Speciální stavební úřad oznamuje podle § 115 odst. 4, § 118 odst. 3 stavebního zákona a § 112          

odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení 

termínu dokončení stavby.  

 

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro její posouzení a stanovení podmínek, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona  

od ústního jednání a ohledání na místě. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad 

v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle § 144 správního řádu o zahájení řízení 

uvědomuje veřejnou vyhláškou. 

 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. 

 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 



Č.j. MUVS-S 1842/2023/OÚPSŘD-280.13/Li str. 2 MUVS  10670/2023 

 
 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

územně plánovací dokumentace, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního řádu 

a dopravy Městského úřadu Vsetín. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marie Lišková 

vedoucí oddělení dopravy    

odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 

 

 

 

Toto oznámení o zahájení řízení bude účastníkům řízení dle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona 

doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, 

Obecního úřadu Pržno a Obecního úřadu Ratiboř po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení oznámení 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 speciálnímu stavebnímu úřadu     

o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Pržno k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 

oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Ratiboř k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 

oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Účastníci řízení: 

Účastníci dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona   

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Zlínský kraj, IDDS: scsbwku zastoupen společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 

organizace, IDDS: jjfsbqc 
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Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Michal Bělíček, Pržno č.p. 103, 756 23  Jablůnka nad Bečvou 

Zdeněk Adámek, Pržno č.p. 72, 756 23  Jablůnka nad Bečvou 

Ing. Jana Končáková, Komenského č.p. 321, Horní Ves, 763 16  Fryšták 

Ing. Jaroslav Machala, Pržno č.p. 23, 756 23  Jablůnka nad Bečvou 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt zastoupena společností GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Leona Pagáčová, Pržno č.p. 8, 756 23  Jablůnka nad Bečvou 

Obec Pržno, IDDS: jfxbjbm 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 

JEDNOTA,  spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv 

Římskokatolická farnost Pržno, Pržno č.p. 52, 756 23  Jablůnka nad Bečvou 

Obec Ratiboř, IDDS: 24bb368 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Mgr. František Schilla, U jezera č.p. 2044/8, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Mgr. Tomáš Schilla, IDDS: fbk7pg5 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou 

pozemek parc. č. 67, 72, 77, 78, 114, 116, 117/1, 117/2, 1771/61, 1771/81, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 

1788/4, 1788/6, 1788/7, 1788/8, 1788/9, 1788/10, 1788/11, 1788/12, 1788/14, 1788/17, 1788/19, 1798/2, 

1798/4, 1799, 1802/5, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 1819/1 v katastrálním území Pržno u Vsetína, parc. č. 

829/1, 3473/1, 3473/46, 3473/61 v katastrálním území Ratiboř u Vsetína 

 

Dotčené orgány 

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 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního 

inženýrství, IDDS: w6thp3w 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

Obecní úřad Pržno, IDDS: jfxbjbm 

Obecní úřad Ratiboř, silniční správní úřad, IDDS: 24bb368 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: scsbwku 
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