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Lesy České republiky, s.p., IČ 421 96 451, Přemyslova 1106, 500 08  Hradec Králové 

Správa toků – oblast Povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
veřejnou vyhláškou 

 
 

Lesy České republiky, s.p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106, 500 08  Hradec Králové 
(dále jen "žadatel") podal dne 26.4.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: 

"Potok Brusénka - odstranění povodňových škod v km 0,082 až 1,2019 - II.",  

na pozemcích parc. č. 1176, 1191/2, 1191/3, 714/47, 714/57, 714/61, všechny v k.ú. Brusné. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: podélné opevnění vodního toku Brusénka a stabilizaci koryta výstavbou 
nových příčných objektů, zajišťujících dno před vodní erozí. Navržené stabilizační pasy do dna 
a sanace nátrží rovnatinou z LK (případně rovnatinou z LK do betonu) jsou nové technické 
prvky úpravy koryta a jsou novou stavbou. Jedná se o stabilizaci koryta toku vybudování 8 ks 
zděných stabilizačních pasů, sedmi pasy do dna z lomového kamene a skluzovou plochou 
z lomového kamene, břehové nátrže budou ve dvou úsecích opevněny rovnatinou z LK. 
Navrhovanou úpravou se mírně mění směrové a spádové poměry nivelety dna toku, kdy dojde 
k zamezení postupující dnové a břehové eroze koryta a omezení transportu splavenin do 
nižších částí toku a jeho recipientu. 

Členění stavby na stavební objekty: 

SO 01 Oprava opevnění koryta a příčných objektů (netýká se DUR) 

SO 02 Investice – doplnění příčných objektů, rovnatina z LK 

 
 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), 
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oznamuje podle § 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným 
orgánům a známým účastníkům řízení a současně v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 (věta 
druhá) stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením, neboť 
jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
záměru. Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky, popř. důkazy, nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude 
přihlédnuto. 
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené 
(Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor ÚP a SŘ, úřední dny: Po a St 8,00-12,00, 13,00-
17,00 hod.).  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou 
plnou moc (náležitosti plné moci dle § 33 správního řádu). 

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního 
plánu, jakož i územního plánu obce, se v souladu s ust. § 89 odst.2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek.  K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
ve smyslu ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm.c), může v územním řízení uplatňovat 
námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

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

 Podle § 89 stavebního zákona: 
odst. 1) Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 
Účastníci řízení musí být na tuto skutečnost upozorněni. 
odst. 2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
odst. 3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 
odst. 4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky 
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky, 
pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 
právního předpisu zabývá. 
odst. 5) O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad rozhodne na 
základě obecných požadavků na výstavbu, obecných požadavků na využití území, závazných 
stanovisek 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. 
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 V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") máte možnost seznámit se s podklady 
rozhodnutí, vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění před jeho 
vydáním, a to nejpozději od výše uvedeného data. V této souvislosti však stavební úřad, 
upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které 
účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené 
lhůtě, což se v daném případě vztahuje na předmětné územní řízení, toto ustanovení 
neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a 
uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. 

 

 
 
otisk razítka        
 
Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ  v. r.  
vedoucí odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem   
 
 
Za správnost vyhotovení: 
 
Mráčková Iveta 
referent odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
 

 

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 

 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

Správní poplatek: 

 

Žadatel je povinen nejpozději před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek dle zák. č. 634/2004 
Sb., pol. 17 odst. 1) písmeno h) sazebníku spr. poplatků, ve výši 3 000,- Kč.  
Poplatek je možno zaplatit přímo v pokladně MěÚ, převodem z účtu na účet Města B.p.H. číslo:  

27-1477670217/0100, případně složenkou, kterou vám na vyžádání stavební úřad zašle.  

Při platbě je nutno uvádět Variabilní symbol: 1006002673.  

Nezaplacení správního poplatku je podle §5 zákona č. 634/2004 Sb. rovněž důvodem pro zastavení 
řízení. 
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Doručí se:  
 

Dotčené orgány: 
Obecní úřad Brusné, IDDS: s6dbjjz; sídlo: Brusné č.p. 93, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
MěÚ Bystřice p.H. - odbor životního prostředí, Pod Platany č.p. 2, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
MěÚ Bystřice p.H. - ODS, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
 
 
Účastníci územního řízení podle § 85  odst. 1) písm. a) stavebního zákona: žadatel, 

• Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn; sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08  Hradec Králové 8  

 
Účastníci územního řízení podle § 85  odst. 1) písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území 
má být požadovaný záměr uskutečněn. 

• Obec Brusné, IDDS: s6dbjjz; sídlo: Brusné č.p. 93, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
 

 
Účastnící řízení pro doručení postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
prostřednictvím: 

• MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odboru vnitřních správy 
• Obecního úřadu Brusné 

 
Účastníci územního řízení podle § 85  odst. 2) písm. a) stavebního zákona: vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d), - nejsou 
 
Účastníci územního řízení podle § 85  odst. 2) písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
jedná následující pozemky a stavby v k.ú. Brusné: 
1190, 1015, 1031/1, 587/7, 587/22, 570, 1008, 568/1, 970, 1247, 1166, 742, 697/1, 837, 738, 836, 835, 
734, 834, 1191/1, 420/2, 420/1, 421/1, 422/1, 752, 417/2, 418/1, 423/3, 423/1, 418/2, 714/72, 714/71, 
711/19, 711/41, 711/21, 423/4, 423/2, 714/65, 711/7, 711/34, 1211, 714/69, 711/16, 714/68, 444/1, 444/2, 
714/63, 714/62, 446/1, 446/2, 711/25, 711/40, 711/39, 711/6, 711/11, 701/2, 714/56, 693/2, 714/55, 
372/2, 714/52, 372/3, 714/48, 714/50, 374/1, 372/14, 832, st.104/1, st.32/3, st.41/6, st.41/1, st.41/2, 
st.230, stz.174, st.197/1, st.36. 
Správci sítí technické infrastruktury v území a vodních toků: 

• Obec Brusné, IDDS: s6dbjjz; sídlo: Brusné č.p. 93, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  

Praha 3-Žižkov 
• E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz; sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
• Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw; sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
• GridServices (dříve: RWE Distribuční služby), s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 

Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
• Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc; sídlo: K Majáku č.p. 

5001, 760 01  Zlín 1 
• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j; sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  

Kroměříž 1 
• SATTURN Holešov spol. s.r.o., IČ 469 00 250, Dlážanky 305, 769 01  Holešov 

 
Účastníci územního řízení podle § 85  odst. 2) písm. c) stavebního zákona:   - nejsou 
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, 
 
Účastníci územního řízení podle § 85  odst. 2) písm. d) stavebního zákona:   - nejsou 
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu 35); v případě, že společenství 
vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. 
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