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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
TVD-Technická výroba, a.s., IČO 26252937, Rokytnice 203, 763 21 Rokytnice (dále jen
"žadatel") dne 11. 9. 2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Novostavba haly
na pozemku st. p. st. 308/1, st. 308/2, st. 314/1, st. 314/2, st. 314/3 a parc. č. 634/2, 634/35, 634/41,
634/55, 634/185, 2281/1 v katastrálním území Rokytnice u Slavičína. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06

Novostavba haly, TVD
Přípojka vodovodu
Přípojka splaškové
kanalizace
Dešťová
kanalizace
Přeložka a napojení elektro
Přeložka a napojení plynu

Objekt je provozně řešen jako sklady, mezisklady a expedice s menším prostorem vyhrazeným
pro montážní práce. Nosná konstrukce bude z oceli, základové patky a pilot ze železobetonu, opláštění
ze stěnových minerálních sendvičových panelů, střecha bude realizována na místě z jednotlivých
střešních vrstev (bez střešních panelů) a její součástí budou velké střešní světlíky.
Stavební úřad Městského úřadu ve Slavičíně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m
stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu ve
Slavičíně, úřední dny Po a St 8 - 17).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám,
které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
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sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením
přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo
přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Alois Studeník
vedoucí stavebního úřadu
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. TVD-Technická výroba, a.s., IDDS: n4dviui
2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
4. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
5. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
6. Obec Rokytnice, IDDS: j2mbj7x
7. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz
8. Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
9. MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
dotčené správní úřady
10. Hasičský záchranný sbor, územní odbor Zlín, IDDS: z3paa5u
11. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
12. Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, IDDS: wi4brk7
doručeno veřejnou vyhláškou (žádáme o zveřejnění na úřední desce, min 15 dnů)
13. Josef Hnilo, Spojené státy
10. Anna Hnilová, Spojené státy
Vyvěšeno dne: .........................Sejmuto dne:..............................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

